
Те правят всичко на доброволни нача-

ла, в свободното си време, а в отпла-

та получават нещо много ценно –

признателността на напълно непозна-

ти хора. Срещнахме се с двама от тях

– Кристиан Митов и Бойко Благоев,

които ни посветиха в тайните на

нашата столица и своето занимание.

GRAZIA: Как започна приключение-

то Free Sofia Tour?

КРИСТИАН: Миналата година се

върнах от Германия, където бях сту-

дент. Лятото ми щукна, че искам да

се занимавам с нещо... Докато бях

там, пътувах много и бях чувал за без-

платни турове в други страни.

Проверих и видях, че в София няма

такова нещо, че туристите, които

идват тук, не могат да се ориенти-

рат и не знаят нищо за града. Реших,

че това трябва да се промени – да

опознаят София по-добре, да се вър-

нат един ден пак или да удължат пре-

стоя си. Направиха ми флайери и ги

раздадох в по-свестните хостели. В

петък, 13 август, в 6 часа, бях пред

Съдебната палата за първия тур. На

втория ден дойдоха 10 души. На тре-

тия ден не дойде никой.  Постепенно

започнаха да идват повече хора. На

една от срещите се появиха българин

и венецуелка...

БОЙКО: Е, този българин бях аз.

Учих в Холандия 1 година и там се

запознахме с това момиче от

Венецуела. Тя дойде на гости в София,

а аз нямах много свободно време да я

разведа. Съвсем случайно видяхме фла-

йера за тура. Отидох с нея, за да видя

за какво става въпрос. Запознахме се с

Кристиан, видяхме, че  е нормален, че

не е психопат. Оставих я на тура и

тя беше изключително доволна. На

мен идеята ми хареса супер много и

поисках да се включа и да помагам. 

G: Колко души водят турове в

момента?

К: 10. В началото бяхме с Ваня, Теди и

Бойко, всички току-що върнали се от

чужбина. Всеки, който иска да се вклю-

чи, трябва да ни изпрати имейл, орга-

низираме и обучения. Ние сме добро-

волци, които се стараят да дадат

най-доброто от себе си. Имаме и

двама професионалисти, които са обу-

чени и лицензирани за екскурзоводи. 

G: Сблъсквате ли се със скептицизъм

от хората?

К: Не. Всички казват колко е яко.

Всеки, който иска да направи нещо в

България – нека опита. В момента има

много шансове, има ниши, които са

отворени на много места. Най-важно-

то според мен е да си отворен. 

G: Има ли много българи, които

идват на туровете?

Б: Да, българите дори са по-голям про-

цент. Научават много неща, които не

знаят. Виждат града с по-различни

очи. Идвали са и чужденци, които

живеят тук и казват: „Не сме вижда-

ли София така, както я видяхме с

вас“. Страхотно е, че по време на

тура виждаш 20 души от 10 различни

държави, от 5 континента и имаш

възможност 2 часа да си поговориш с

тях - един вид културен обмен.
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Всички знаем, че „Няма

безплатен обяд“. Група

млади хора обаче опровер-

гават тази пословична

фраза, като организират

безплатни турове на 

София (Free Sofia Tour)


