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ОТЧЕТ
на клуб „Пирински стражи“
за проведени походи и осъществени дейности, мероприятия
УЧЕБНА 2016/2017 г.
Някои от осъществените дейности през учебната 2016/2017 година:
1. Поход до с. Делчево по повод традиционния зимен фестивал.
2. Поход по повод отбелязване на героичната гибел на Васил Левски до
Попови ливади и параклис „Свети Константин”.
3. Посрещане на първите слънчеви лъчи на параклис „Възнесение
Господне” над с. Мосомища и изкачване на вр. Свети дух по повод 3-ти март.
На върха учениците цитираха собствени текстове за България, някои от тях
спечелили призови места в национален конкурс за поезия.
4.Отбелязване на 114 години от героичната гибел на Гоце Делчев на Гоцев
връх, Славянка.
5. Проведена двудневна туристическа екскурзия по маршрут: Гоце Делчев –
Абланица – Доспат – Смолян – Смолянските водопади – Смилян – пещера
Ухловица – Арда (нощувка) – изворът на река Арда – Ардински връх –
Могилица (Агушеви конаци) – Смолян – Борино – Гоце Делчев.
6. Участие в 71-ия НТП “По пътя на Ботевата чета” 2017 – За втора година
ученици и учители от клуб „Пирински стражи” при Трето ОУ „Братя
Миладинови” взеха участие в Националния поход „По пътя на Ботевата чета”
Козлодуй – Околчица в периода от 27 май до 2 юни, 2017 г. Спечелени бяха две

призови места – Второ място в категория „Дисциплина – деца“ и Трето място в
категория „Художествена самодейност“.
7. „С Левски в сърцата”.
С поход и рецитал на 18 февруари, клуб „Пирински стражи” при Трето
ОУ „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев отбелязаха 144 години от героичната
гибел на Васил Иванов Кунчев.
Младите лъвове проведоха поход с маршрут: гр. Гоце Делчев – Попови
ливади – п. „Св. Константин – с. Делчево – гр. Гоце Делчев. На параклис „Св.
Константин” (над с. Делчево) стражите изнесоха кратък рецитал в памет на
Апостола на свободата.
8. Отбелязване на 30ти март – посрещане на изгрева.
9. „Хотел под звездите“.
Клуб „Пирински стражи“ изненадаха присъстващите ученици, родители и
гости на празника на Трето основно училище „Братя Миладинови“ на 25 март.
Те демонстрираха как се разпъват и прибират палатки и спални чували.
Желаещите ученици и гости имаха възможност да наблюдават обекти през
телескоп и бинокли. Всеки получи брошури, съдържащи информация за
растителния и животинския свят на НП „Пирин“.
10. Неделен поход до Попови ливади.
11. Проведена родителска среща по повод приемането на нови членове на
клуба.
12. Поход до връх Свещник по повод кандидатстването за прием в клуба на
нови членове от ІV клас.
13. Създаване на група за учениците от II и III клас – проведен бе походкастинг.
14. Стартиране на летния сезон на клуба.
15. Поход до връх Вихрен.
На 30.06.2017 год. младите туристи от Трето ОУ, заедно с техни родители
и приятели, осъществиха поредния плануван поход – до първенеца на Пирин и
третия по височина връх на Балканите – връх Вихрен (2914 м).
16. Поход до връх Мусала.

Младите туристи, заедно с техни родители и приятели, изкачиха найвисокия връх на Балканите – връх Мусала (2925 м).
Стражите поеха рано сутринта по пътя до курорта Боровец, за да се отправят
към „покрива на Балканите”. Те използваха лифта от Боровец до хижа
„Ястребец”, за да се отправят към връх Мусала. Оставайки верни на своите
традиции в организирането на изключително оригинални походи, те изкачиха
връх Мусала през известните Маркуджици и връх Алеко (2713 м).
17. Отбелязване на 55-годишнината от създаването на Национален парк
„Пирин“.
С невероятно офроуд пътешествие, придружено с туристически преход из
Корнишкия циркус в Пирин, младите планинари от клуб „Пирински стражи”
при Трето ОУ „Братя Миладинови” в Гоце Делчев заедно с рейнджърите от
Национален парк „Пирин” и г-н Николай Даутов – известен географ, отбелязаха
55 години от създаването на Националния парк. Изкачен бе и връх Хлевен
(2640 м).
18. Отбелязване на 114 години от Илинденско-Преображенското въстание с
поход до вр. Свещник, почистваща акция и образователни лекции на върха.
19. Осъществяване на екопрограма с Национален парк „Рила“.
Ботаническият маршрут „Приятели на растенията”, по който преминаха
ентусиастите обхваща следните местности: „Яворова поляна”, Старото
сечище”, „Големият мост”, „Кладенчето”, „Големият камък”, „Паметникът”,
„Куките”, „Кухият камък”, „Скалата” и „Долно поле”.
Твърдо решени, че искат да достигнат до красивите Урдини езера,
малките туристи увеличиха похода си с няколко часа след преминаването на
по-горе посочения маршрут.
20. Почистваща акция в Пирин.
Клуб „Пирински стражи“ – Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце
Делчев, родители и служители от Дирекция „Национален парк Пирин“ се
включиха в Националната кампания „Да изчистим България заедно“.
Беше почистен района на Бъндеришките езера (Окото, Рибното,
Жабешкото и Дългото).
Изготвили: ръководителите на клуб „Пирински стражи“ – Славка
Жостова, Лозана Грозданова и Александър Халачев

