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ОРГАНИЗИРАНИ ПОХОДИ – ЛЕТЕН СЕЗОН, 2018 г.

№

1.

2.

3.

Дестинация
връх
Свещник

ПРОВЕДЕН
връх Вихрен

ПРОМЯНА
връх
Мальовица

Маршрут
Г. Делчев –
Попови ливади –
з. „Дългия
чучур“ – з.
„Мурата“ –
Попови ливади –
Г. Делчев

Г. Делчев –
Банско – х.
„Бъндерица“ – х.
„Вихрен“ – вр.
Вихрен х.
„Вихрен“ – Г.
Делчев

Г. Делчев – с.
Говедарци –

Времетрае
не
8,00 –
16,00 ч.

5,45 –
19,00 ч.

5,00 –
20,00 ч.

Дата

Особености

04.07.2018 г.

1975,4 м – Южен Пирин,
подходящ за II – VII клас
(вкл. транспорт до Попови
ливади)

10.07.2018 г.

2914 м – Северен Пирин, на
територията на НП
„Пирин“, трети по
височина на Балканския
полуостров, подходящ за V
– VII клас – отнася се за
учениците, които през
учебната 2017/2018 г. са
били в IV – VII клас (вкл.
транспорт до гр. Банско и
х. „Вихрен“). Заплаща се
транспорта до х. „Вихрен“
и обратно.

12.07.2018 г.
Ден в
периода

ПРОВЕДЕН
2729 м – Северозападна
Рила, подходящ за V – VII

ЦПШ
„Мальовица“ –
Г. Делчев

23.07 –
27.07.2018 г.

ПРОМЯНА

4.

ПРОВЕДЕН
Палатков
лагер на з.
„Корнишки
езера“ и
поход до
Брезнишки
езера

ПРОМЯНА
Брезнишки
циркус –

Ден 1: Гоце
Делчев – с.
Баничан –
офроуд - поход
Ден 2: поход –
офроуд – с.
Баничан – Гоце
Делчев

-

Еднодневен
Гоце Делчев – с.
Баничан –

6,00 –
19,00 ч.

Ден в
периода
01.08 –
03.08.2018 г.
03.08.2018 г.
Два дни в
периода
06.08 –
10.08.2018 г.

Един ден в
периода
07.08 –

клас – отнася се за
учениците, които през
учебната 2017/2018 г. са
били в IV – VII клас (вкл.
транспорт до с. Говедарци
и ЦПШ (Централна
планинска школа)
„Мальовица“). Походът се
провежда съвместно
Дирекция Национален
парк „Рила“.
Заплаща се транспорта до
ЦПШ „Мальовица“.

Участници V – VII клас –
отнася се за учениците,
които през учебната
2017/2018 г. са били в IV –
VII клас. Походът е
двудневен (Корнишки и
Брезнишки циркус,
Пирин).
Включва: палатков лагер
(за 1/3 от групата –
нощувка в заслона), офроуд
пътешествие до местност в
Корнишкия циркус.
Транспорт: Г. Делчев – с.
Баничан (от с. Баничан –
офроуд). Поход до заслон
„Корнишки езера. Поход до
Брезнишки езера. Бивачен
лагер. Офроуд до с.
Баничан. Транспорт от с.
Баничан до Г. Делчев.
Заплаща се само
транспорта до с. Баничан и
обратно.
Двудневният поход се
провежда под
ръководството на
Дирекция Национален
парк „Пирин“.
Подходящ за III – VII клас
Заплаща се само
транспорта до с. Баничан и

Брезнишки
езера и
Ченгел чал

5.

ПРОВЕДЕН
Тевно езеро

ПРОМЯНА

офроуд –
Брезнишки езера
– Ченгел чал –
офроуд – с.
Баничан – Гоце
Делчев

08.08.2018 г.

Ден 1: Гоце
Делчев – Банско
– офроуд до х.
„Демяница“ –
поход до Тевно
езеро
Ден 2: Тевно
езеро х.
„Демяница“ –
офроуд –
транспорт до
Гоце Делчев

-

Вариант 1:
посоченият погоре
Вариант 2: Ден
1: Гоце Делчев –
Добринище – х.
„Гоце Делчев“ –
лифт до х.
„Безбог“ – поход
до Тевно езеро
Ден 2: Тевно
езеро х.
„Демяница“ –
транспорт до
Гоце Делчев
Забележка:
Походът може
да се проведе и в
последователнос

-

08.08.2018 г.
Два дни в
периода
13.08 –
18.08.2018 г.

Два дни в
периода
13.08 –
16.08.2018 г.

обратно.
Еднодневният поход се
провежда под
ръководството на
Дирекция Национален
парк „Пирин“.

Походът е двудневен
(нощувка на заслон „Тевно
езеро, 2512 м, Пирин) –
отнася се за учениците,
които през учебната
2017/2018 г. са били в IV –
VII клас
Заплаща се: нощувка на з.
„Тевно езеро, пътни
разходи до местност над гр.
Банско и обратно. Походът
включва офроуд
пътешествие до хижа
„Демяница“ и обратно на
следващия ден. Има
възможност за поръчване
на храна на Тевно езеро, но
предварително.
Двудневният поход се
провежда съвместно
Дирекция Национален
парк „Пирин“ и клуб
„Пирински стражи“.
Походът е двудневен
(нощувка на заслон „Тевно
езеро, 2512 м, Пирин).
Подходящ за ученици – IV
– VII клас.
Заплаща се: нощувка на з.
„Тевно езеро, пътни
разходи в зависимост от
избрания вариант. Има
възможност за поръчване
на храна на Тевно езеро, но
предварително.
Възможно е походът да
бъде проведен с подкрепата
на НП „Пирин“.

ПРОВЕДЕН

6.

Седемте
рилски езера
– Рилски
манастир

т „отзад –
напред“. В
зависимост от
възможностите
и
предложенията
ще бъде избран
един от двата
варианта!
еднодневен

14.08.2018 г.

Г. Делчев –
5,00 –
Сапарева баня – 20,00 ч.
Паничище –
лифт – Седемте
рилски езера –
Рилски манастир
– Благоевград –
Г. Делчев

22.08.2018 г.

Г. Делчев –
Белица –
Семково – вр.
Канарата –
Семково –
Белица – Г.
Делчев

6,00 –
19,00 ч.

07.09.2018 г.

6,00 –

15.09.2018 г.

ПРОВЕДЕН

7.

НОВО!
връх
Канарата,
Рила
ПРОВЕДЕН

8.

ДОПЪЛНИТЕЛНО
Почистваща Г. Делчев –

Гоце Делчев – Банско – х.
„Демяница“ – Превалски
езера – Мозговишка порта
– Тевно езеро (2512 м) – х.
„Демяница“ – Банско –
Гоце Делчев
Отнася се за учениците,
които през учебната
2017/2018 г. са били в IV –
VII клас.
Заплаща се транспорт от Г.
Делчев до Паничище и от
Рилски манастир до Г.
Делчев, както и лифт.
Седемте рилски езера:
Сълзата (2535 м), Окото
(2440 м), Бъбрека 2282 м),
Близнака (2243 м),
Трилистника (2216 м),
Рибното езеро 2184 м),
Долното езеро (2095 м).
Походът включва и
разглеждане на Рилския
манастир.
Седемте рилски езера –
Вазов връх (2669 м) –
Рилски манастир
Отнася се за учениците,
които през учебната
2017/2018 г. са били в IV –
VII клас.
Заплаща се транспорт от Г.
Делчев до Семково и
обратно до Г. Делчев
в.с. Семково – Вапски езера
(Долно вапско езеро и
Горно вапско езеро (2268 м)
– връх Канарата (2691 м) –
х. „Семково“
връх Вапа (2532 м)
Почистващата акция е

акция на
Попово
езеро, Пирин

Банско –
18,00 ч.
Добринище – х.“
Гоце Делчев“ – х.
„Безбог“ –
Попово езеро – х.
„Безбог“ – х.
„Гоце Делчев“ –
Добринище – Г.
Делчев

традиционна и се провежда
съвместно Дирекция „НП
Пирин“. Отнася се за
учениците, които през
учебната 2017/2018 г. са
били II – VII клас.

ПРОВЕДЕН

9.

Вариант 1:
връх
Мусала,
Рила
Вариант 2:
Черни връх,
Витоша

Включване в кампанията
„Да изчистим България
заедно“ съвместно
Дирекция „НП Пирин“
Вариант 1: Г.
Делчев –
Самоков –
Боровец –
Самоков – Г.
Делчев
Вариант 2: Г.
Делчев – София
– х. „Алеко“ –
София – Г.
Делчев

Вариант 2 – ПРОВЕДЕН

10. връх Ореляк Г. Делчев –

Попови ливади –
Г. Делчев

Вариант 1: 11.09.2018 г.
5,00 – 20,00 или
ч.
12.09.2018 г.
Вариант 2:
6,00 – 19,00
ч.

Вариант 1: Отнася се за
учениците, които през
учебната 2017/2018 г. са
били в IV – VII клас.
Заплащат се транспортни
разходи до Боровец и лифт.
Вариант 2: Отнася се за
учениците, които през
учебната 2017/2018 г. са
били II – VII клас.
Заплащат се транспортни
разходи до х. „Алеко“ и
обратно.

22.09.2018 г.

Г. Делчев – София – х.
„Алеко“ – Черни връх – х.
„Алеко“ – София – Гоце
Делчев
връх Олеляк (2099 м) –
най-висок в Среден Пирин.

7,00 – 17,00 м.
ч.
септември/
м.
октомври –
по преценка

ПРОМЯНА

Към т. 9, Вариант 2 – ПРОВЕДЕН

ДОПЪЛНИТЕЛНО

Походът до връх Ореляк
ще бъде осъществен през
есенно-зимния сезон.
22.09.2018 г.

Посещение на Планинска
спасителна служба, баз
„Алеко“ – лекция и
демонстрация с кучеспасител
Изкачени: връх Голям
Резен (2277 м) и връх
малък Резен (2191 м)

11. барбекю

по преценка

Към т. 9, Вариант 2 – ПРОВЕДЕН

по
преценка

м.
септември/
м.
октомври –
по преценка
22.09.2018 г.

Релаксиращ поход,
придружен от парти с
барбекю на красиво място

Официално закриване на
летния сезон и стартиране
на есенно-зимния сезон!
Отбелязване на Деня на
независимостта на
България; разходка из
София; закриване на
летния сезон на клуба и
стартиране на есеннозимния сезон

Забележка:
Планът за организираните дейности и походи (летен сезон, 2018 г. ) на
клуб „Пирински стражи“ – Трето ОУ „Братя Миладинови“ е изготвен
от ръководителите на клуба – Славка Жостова, Лозана Грозданова и
Александър Халачев.
В така изготвения план са отразени и направените промени през
лятната ваканция.
Планът съдържа и отчет за осъществените походи и дейности.

Промените в Плана за летния сезон са направени от ръководителите
на клуб „Пирински стражи“.

„Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на
мечтите си“ – Елинор Рузвелт

