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П Л А Н  

на клуб „Пирински стражи“  

за организираните походи и мероприятия 

 ПРОЛЕТЕН СЕЗОН 

УЧЕБНА 2018/2019 Г. 

№ ДАТА/МЕСЕЦ 
ДЕСТИНАЦИЯ - 

МАРШРУТ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 
БЕЛЕЖКИ 

1. м. март Посрещане на 

пролетта – връх 

Свети дух 

(Лясковски връх)  

Маршрут: Гоце Делчев – с. 

Мосомища – с. Старо Ляски 

– връх Свети дух (Лясковски 

връх) – с. Старо Ляски – с. 

Мосомища – Гоце Делчев.  

Отбелязва се и Деня на 

гората. 

 

Походът е 

еднодневен 

2. 21.03.2019 г.  Отбелязване на Световния 

ден на гората. 
 

3. 22.03.2019 г.  Отбелязване на Световния 

ден на водата. 
 

4. м. април с. Тешово и с. 

Лъки (вкл. 

посещение на 

културно-

исторически 

обекти) 

Маршрут: Гоце Делчев – с. 

Попови ливади – с. Тешово 

– храм „Св. Димитър и 

килийно училище в с. 

Тешово – с. Лъки – музей в 

с. Лъки – Гоце Делчев 

Походът е 

еднодневен 

и включва 

поход от 

Попови 

ливади до с. 

Тешово 

https://piringuards.treto-gd.com/
https://www.facebook.com/pirinski.straji/


 
5. 22.04.2019 г.  Отбелязване на Деня на 

Земята 
 

6. м. април Поход в Родопите 

–  Орлово око, 

Дяволската пътека 

и с. Борино 

„Орлово око“ е платформа 

за наблюдение и 

туристическа атракция в 

Западните Родопи. 

Построена през 2009 година. 

Платформата е построена на 

ръба на скала, разположена 

на 1563 м. н.в. 

Местността представя 

уникално единство от силно 

атрактивна природна 

композиция, съчетание от 

скални форми, водопади, 

водни каскади, ерозионни 

котли, скални венци и др. 

Преминава се през Дяволския 

мост, който представлява 

скална арка, издълбана за 

милиони години от водите 

на река Чатак дере. 

Височината на моста е 18 м 

до нивото на водата, отвор 

около 6 метра, дебелина на 

скалата - 3-4 метра. 

Продължава се по маршрута 

и се достига до каскада от  

водопади - "Скритите 

водопади". 

 

Походът е 

еднодневен.  

7. 04.05.2019 г. Гоцев връх, 

Славянка 

(отбелязване на 

106 г. от 

героичната гибел 

на революционера 

Георги Николов 

Делчев) 

Маршрут: Гоце Делчев 

– с. Катунци – с. 

Голешово – х. „Извора“ 

– Гоцев връх (2212 м) – 

с. Голешово – с. 

Катунци – Гоце Делчев 

Походът е 

еднодневен и 

е традиционен 

за клуб 

„Пирински 

стражи“. 

8. 27.05. – 

02.06.2019 г. 

Участие в 73-ия 

Национален 

туристически 

поход „По 

стъпките на 

Ботевата чета“ 

Козлодуй – 

Околчица, 2019 г. 

Маршрут: Гоце Делчев – 

София – Враца – Козлодуй – 

5-дневен поход – Околчица 

– Враца – София – Гоце 

Делчев Участието в НТП е 

традиционно за клуб 

„Пирински стражи“. 

Преминават се 120 

километра от гр. Козлодуй 

до Врачанския балкан (връх 

Околчица). 

Походът 

(заедно с 

транспорта и 

официалните 

церемонии) е 

7-дневен. 



 

 

Забележка: Възможно е да настъпят промени в така изготвения План на 

клуб „Пирински стражи“ за организираните походи и мероприятия – 

ПРОЛЕТЕН  СЕЗОН, 2018/2019 г.  

 

Ръководители на клуба: Славка Жостова,  Лозана Грозданова и 

Александър Халачев. 

 

„Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите 

си“ – Елинор Рузвелт 

Включва официална 

церемония и заря по 

откриването на похода, 

както и официално 

закриване на НТП с концерт 

и награждаване на най-

добре представилите се 

повреме на похода. 
9. м. юни Връх Руен в 

Осоговската 

планина 

Маршрут: Гоце 

Делчев – 

Кюстендил – х. 

„Осогово“ или м. 

Три буки – връх 

Руен – Кюстендил 

– Гоце Делчев 

Изкачване на първенеца на 

Осоговската планина – връх 

Руен (2251 м). Връх Руен е и 

сред Стоте национални 

туристически обекта на 

Българския туристически 

съюз. 

Намира се на Българо-

македонската граница. 

Походът е 

еднодневен 

10. м. юни  Закриване на пролетния 

сезон и официално 

откриване на летния 

сезон с изкачване на 

връх Вихрен (2914 м) 

през м. юли. 

Походът до 

първенеца на 

Пирин – връх 

Вихрен (2914 

м), е 

традиционен 

за клуб 

„Пирински 

стражи“. 


