Община Първомай домакин на събора на златотърсачите

През уикенда в град Първомай, кв.Дебър, до река Мечка се проведе национална сбирка на
Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити. Това е първият от
серията летни събори, който събра стотици златотърсачи, за да покажат практикуване на
хобито промиване на речно злато. Събитието се провежда за първи път на територията на
Община Първомай, но привлече много хора , които проявяват интерес към това не само
нетрадиционно, но и трудоемко занимание.
Сбирката започна с водосвет, след което Председателят на БАТСЗМ Кирил Стаменов
разясни регламента на провеждане на състезанията и обяви голямата награда Golden Mask,
специално от производителя. Кметът на община Първомай Ангел Папазов поздрави всички
участници като им пожела успех и сполука в състезанията, а на публиката пожела много
настроение и приятни емоции.
По време на събора се проведоха различни състезания, които се оказаха много интересни
за многобройната публика. На първо място в програмата беше състезанието с улеи и драги
на река Мечка, която според запознати е златоносна и дори в нея има и натурални
рубинчета. След това се проведе състезание с металотърсачи в оградено пространство,
където предварително бяха скрити различни предмети от мед, бронз и сребро, които
трябваше да бъдат открити. В края на деня се проведоха тестове на металотърсачи и
търсещи сонди от различни марки и модели, а също и безплатни тестове на метеорити с
рентгенова флуоресценция. Най-сръчните, които откриха малки златинки в р.Мечка,
получиха грамоти за участие и медали, според начина си на представяне.
Наред с интересните състезания, продължили през целия ден, производители на уреди за
плаване на злато и пресяване на пясък предлагаха своите продукти.
БАТСЗМ е сдружение с нестопанска цел, учредено в София на 17.09.2012г. от група
ентусиасти с общо хоби – промиване на самородно злато и търсене на метеорити. Общото
между двете занимания, е хилядолетния копнеж на човека към откриването, златото и
познанието и изучаването на неизвестното. Основната цел на организацията е да
популяризира хобито като развлечение на любителска основа и да обедини максимално
повече хора споделящи това занимание, именно затова всеки е добре дошъл със своите
идеи и знания.
Броят на членовете на БАТСЗМ непрекъснато се увеличава – от 400 човека в началото, днес
техният брой е около 3000 човека, като има и членове от Сърбия, защото това е
единствената по рода си асоциация на Балканите.
Съборите на златотърсачите продължават през цялото лято, а равносметката ще бъде ясна
наесен.

