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ОТЧЕТ  

на клуб „Пирински стражи“  

за осъществени дейности 

 УЧЕБНА 2015/2016 г. 

1. Официално откриване на туристическия клуб, на който присъстваха 

кметът на Гоце Делчев – Владимир Москов, заместник-кметът Богдан Боцев, 

общинските съветници Димитър Балтаджиев и Стоян Вакареев, учители, 

директори на училища и много други приятели, които и занапред подкрепят 

идеята за развитие на пешеходния туризъм сред младите хора. Благодарствени 

писма получиха всички лица, фирми и организации подпомогнали дейността на 

младите планинари. 

2. Среща с представители на Национален парк Пирин. 

 С цел да се разшири и разнообрази дейността на клуба, се проведе среща 

между членовете на клуба и представители на Национален парк „Пирин“ в 

Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев (през учебната 2015/2016 г).  

3. Щафета из Пирин. 

 Първият етап от дейността на клуба беше свързан с изкачването на трите 

най-високи върха на Северен, Среден и Южен Пирин. Младите туристи, водени 

от своите ръководители, изкачиха първенеца на Пирин – връх Вихрен (2914 м), 

след това връх Ореляк (2099 м) и накрая връх Свещник (1975 м). 

4. Поход до Гоцев връх, Славянка. 
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  По случай 113 години от героичната гибел на Гоце Делчев, стражите 

предприеха и успешно осъществиха поход до Гоцев връх (2212 м) в планина 

Славянка. 

На похода бяха официално поканени обществениците на гр. Гоце Делчев, 

както и учителите от ПМГ „Яне Сандански” и Второ ОУ „Гоце Делчев”. 

Гостите, които присъстваха на този емблематичен поход бяха родители на 

ученици от Трето ОУ „Братя Миладинови”, ученици и родители от друго 

гоцеделчевско училище и специалните гости от гр. Перник и гр. София. 

Пиринските стражи поднесоха цветя на паметника на Гоце Делчев, намиращ се 

в с. Попови ливади, с което оказаха почит към паметта на революционера. 

5. Щафета из Южен Пирин. 

По повод опознаване на родния край бе организирана и осъществена 

Щафета из Южен Пирин. Учениците участваха в походи до вр. Св.св. 

Константин и Елена, Сирнишка скала и с. Делчево; параклис „Възнесение 

Господне” в подножието на вр. Свети дух; вр. Свещник. 

6. Походи с учебна цел. 

Осъществени бяха походи до Лясковки връх (Свети Дух) и вр. Ореляк, с 

обща цел запознаване на учениците с лечебните растения и защитените 

растителни видове в района на гр. Гоце Делчев. Специфични цели – лекционен 

курс за пожаробезопасност и разглеждане на поставеното съоръжение за 

пожароизвестяване на Лясковски връх; поведение в планината, лекционен курс 

за функциониране на Телевизионната кула на вр. Ореляк, граници на резерват 

„Ореляк” и застрашени растителни видове в резерват Ореляк. 

 

7. Участие в 70-ия НП “По стъпките на Ботевата чета” 2016. 

 За първа година ученици и учители от клуб „Пирински стражи” при 

Трето ОУ „Братя Миладинови” взеха участие в Националния поход „По 

стъпките на Ботевата чета” Козлодуй – Околчица в периода от 27 май до 2 юни, 

2016 г. На тръгване, туристите бяха поздравени лично от г-н Ивайло Златанов – 

началник на РУО – Благоевград. В похода участваха 23 ученици от III – VIII 

клас, с трима ръководители. Те изминаха 120-километровия маршрут от 

Козлодуй до връх Околчица. Учениците придобиха умения за организиране на 

бивак и работа с бивачни съоръжения; подобриха уменията си за екипна работа; 

запознаха се с допълнителна информация за живота, подвига и творчеството на 

Христо Ботев и усетиха патриотичния дух на историческото събитие. Те 



спечелиха I място от 70-ия НП „По стъпките на Ботевата чета” 2016, категория 

„Дисциплина – деца”. 

8. Кулинарен базар. 

Учениците от туристическия клуб, заедно със своите родители 

организираха кулинарен базар с цел събирането на средства за осигуряване на 

необходимите материали, които да послужат за освежаване на туристическата 

маркировка по екопътеки в района. Целта бе постигната. 

9. Отбелязване на 3-ти март.  

Клуб „Пирински стражи“ отбелязаха Националния празник 3-ти март с 

поход до параклис „Св. Константин”, където ученици рецитираха незабравими 

стихотворения. 

10. Ден на чая. 

Цел: Запознаване с лечебните свойства на билките и акцентиране върху ползата 

от консумиране на екологично чисти и натурални напитки. 

11. 22 април – Международен ден на Земята – осъществена екоакция за 

почистване на предварително избрана местност в планината. 

12. „Първи стъпки в планината”.  

С цел приобщаване на по-малките ученици, седмокласници и 

осмокласници – членове на клуба, разказваха за своите преживявания по преме 

на походите на по-малките си съученици, като акцентираха върху важността от 

опазване на околната среда. За мероприятието учениците бяха подготвили 

тематични презентации. 

13. Осъществен тренинг на тема: „Как да се придвижвам в планината 

безопасно”. 

Някои от осъществените преходи по време на лятната ваканция: 

Пирин 

Изкачване на: вр. Вихрен; вр. Кутело, Кончето; поход до Байкушевата мура. 

Рила 

Изкачване на: вр. Мусала, вр. Алеко. 

Преходи: Седемте рилски езера – Рилски манастир. 

Изготвили: ръководителите на клуб „Пирински стражи“ – Славка 

Жостова, Лозана Грозданова и Александър Халачев 


