
 

     

    2900  Гоце Делчев 

ул.“Полковник Дрангов“ 17 

    е-mail: pirinski_straji@abv.bg  

    https://piringuards.treto-gd.com/ 

   https://www.facebook.com/pirinski.straji/  

 

 

 

О Т Ч Е Т 

на клуб „Пирински стражи“ при Трето основно училище 

„Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев 

 за  

организираните походи и мероприятия 

 ПРОЛЕТЕН СЕЗОН 2019 Г. 

 

№ ДАТА/МЕС

ЕЦ 

 

 

ДЕСТИНАЦ

ИЯ -  

МАРШРУТ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

БЕЛЕЖКИ 

1. 16 март 

2019 г. 

 

ПРОВЕДЕН 

с. Делчево  Маршрут: Гоце Делчев 

– с. Делчево – Гоце 

Делчев 

Включва: посещение 

на занаятчийска 

работилница и беседа 

Походът е 

еднодневен. 

2. м. март 

 

 

Ландшафтно-

исторически 

парк 

Ланшафтно-

исторически парк 

„Градище” се намира 

Походът е 

еднодневен. 

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


 

 

 

ПРОВЕДЕН 

„Градище“ на около 2 км източно 

от с. Долно Дряново, 

общ. Гърмен. 

Парковата територия 

представлява 

неправилна фигура с 

площ от около 400 дка. 

Разположен е върху 

рид с дължина 

приблизително 700 м., 

ориентиран север – 

северозапад – юг – 

югоизток. Върху рида 

с площ около 20 дка се 

открояват три отделни 

изявени скалисти 

хълма с максимална 

надморска височина 

879,80 м. 

3. м, март 

 
ПРОВЕДЕНО 

 Участие в 

организираните 

дейности по проект 

„Успяваме заедно“ – 

„Посланици на 

здравето“ 

 

4. 29.03.2019 г. 

 

 

 

ПРОВЕДЕН 

Лясковски 

връх (Свети 

дух) 

Празник на Трето ОУ 

„Братя Миладинови“ 

Маршрут: Гоце Делчев 

– с. Мосомище – Сраро 

Ляски – Лясковски 

връх – с. Мосомище – 

Гоце Делчев 

Походът е 

еднодневен. 

5. м. март/м. 

април 

 
ПРОВЕДЕНО 

 Участие в 

облагородяването на 

училищния парк 

 

6. м. април  Участие в  



 

 
ПРОВЕДЕНО 

организираните 

дейности по проект 

„Успяваме заедно“ – 

„Посланици на 

здравето“ 

7. 21 април 

2019 г. 

 

 

ПРОВЕДЕН 

вр. Митровица 

и Друманови 

скали, Западни 

Родопи 

Маршрут: Гоце Делчев 

–  с. Огняново – с. 

Скребатно – с. 

Рибново – вр. 

Митровица –– с. 

Осеново –  Друманови 

скали (Сватбата) – с. 

Места – Гоце Делчев 

Походът е 

еднодневен. 

8. 04.05.2019 г.  

 

 

 

ПРОВЕДЕН 

Отбелязване 

на 116 години 

от героичната 

гибел на 

революционер

а Георги 

Николов 

Делчев 

Маршрут: Гоце Делчев 

– с. Попови ливади – 

параклис "Св. Св. 

Костадин и Елена" – с. 

Делчево – Момина 

кула – Гоце Делчев 

Походът е 

еднодневен и 

включва: 

транспорт до 

с. Попови 

ливади (в 

едната 

посока) и 

поднасяне на 

цветя пред 

паметника на 

Гоце Делчев 

в с. Попови 

ливади 

9. 25 май 2019 

г. 

 

 

ПРОВЕДЕН 

Поход в 

Родопите  –  

Орлово око и 

Ягодинска 

пещера 

Маршрут: Гоце Делчев 

– с. Борино – Орлово 

око – с. Ягодина – 

Ягодинска пещера – 

Гоце Делчев 

Походът е 

еднодневен. 

Включва 

транспорт и 

посещение на 

Ягодинската 

пещера. 

 

10. м. май 

 

 Участие в 

организираните 

 



 

Забележка: Летният сезон започва с поход до вр. Вихрен (2914 

м) през м. юли 2019 г. 

 

Отчетът е изготвен от ръководителите на клуба: Славка 

Жостова,  Лозана Грозданова и Александър Халачев. 

 

„Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата 

на мечтите си“ – Елинор Рузвелт 

 

Гоце Делчев, 7 юли 2019 г. 

ПРОВЕДЕНО 

 
дейности по проект 

„Успяваме заедно“ – 

„Посланици на 

здравето“ 

11. 11 май 2019 

г. 

 

ПРОВЕДЕН 

Поход 

Изследователи 

Маршрут: Гоце Делчев 

– с. Обидим – местност 

Поглед – местност Св. 

Св. Кирил и Методий – 

местност Св. Троица – 

местност Орецко 

бърдо – местност Св. 

Варвара – с. Места – 

Гоце Делчев 

Походът е 

еднодневен. 

Включва 

транспорт и 

екскурзоводс

ки беседи. 

     

     

12. 30.06.2019 г. 

– 01.07.2019 

г. 

 

ПРОВЕДЕН 

Закриване на 

пролетния 

сезон и 

откриване на 

летния сезон 

на клуб 

„Пирински 

стражи“ 

Изпращане на 

последните юнски 

слънчеви лъчи и 

посрещане на първите 

юлски в планината – 

„Джулай морнинг“ 

вр. Свещник, Южен 

Пирин 

Походът е 

двудневен, 

включва 

бивачен 

лагер, 

барбекю и 

музикална 

вечер около 

лагерен огън. 


