
 

     

    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, дейности и мероприятия 

 ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

№ ДАТА/МЕСЕЦ 

 

 

ДЕСТИНАЦИЯ -  

МАРШРУТ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

БЕЛЕЖКИ 

1. 13 септември 

2019 г. 
 

ПРОВЕДЕНО 

хижа „Вихрен“ –  

Муратово езеро – 

Рибно езеро – 

Окото – 

Байкушевата мура 

Участие в Национална 

кампания „Да 

изчистим България 

заедно“ 

 

2. 6 октомври 

2019 г. 

ПРОВЕДЕН 

вр. Пророк Илия 

(2232 м), Боздаг 

(Фалакро) –  

Гърция 

 ръководители 

на клуба 

3. 14 октомври 

2019 г. 

ПРОВЕДЕНО 

Включване в 

Кампанията за 

събиране на 

вторични 

 членовете на 

клуба 

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


суровини 

„Събери хартия 

– спаси дърво“ 

4. 16 октомври 

2019 г. 

 

ПРОВЕДЕН 

Участие в 

Първия 

туристически 

поход 

„Освободителит

е на град 

Неврокоп“, 

организиран по 

повод 

отбелязването 

на 107 години от 

освобождението 

на град 

Неврокоп от 

османско 

владичество. 

 ръководители 

и членове 

5. 26 октомври 

2019 г. 

 

 

ПРОВЕДЕНО 

Посещение на 

Парк за 

реадаптация на 

танцуващи 

мечки в гр. 

Белица 

Гоце Делчев – 

Елешница – Белица 

– Парк за 

танцуващи мечки – 

Елешница – Гоце 

Делчев 

 

6. 1 ноември  

2019 г. 

 

ПРОВЕДЕНО 

Отбелязване на 

Деня на 

народните 

будители  

 Проведен с 

инициатива 

7. м. ноември 

2019 г. 

 

 

ПРОВЕДЕНО 

Посещение на 

Посетителски 

информационен 

център на 

Национален 

парк „Пирин“ – 

гр. Банско 

Маршрут: Гоце 

Делчев – 

Добринище – 

Банско – 

Посетителски 

информационен 

център НП 

„Пирин“– 

Посещението 

се провежда 

по повод 

отбелязване 

на 57 години 

от 

създаването 

на 



Добринище – Гоце 

Делчев 

защитената 

територия. 

 

 

8. 16 декември 

2019 г. 

 

ПРОВЕДЕНО 

Участие в среща 

с алпиниста 

Атанас Скатов, 

която бе част от 

програмата на 

Община Гоце 

Делчев 

  

9. 21 декември 

2019 г. 

 

 

ПРОВЕДЕНО 

Четвърти 

рожден ден на 

клуб „Пирински 

стражи“ 

Маршрут: Гоце 

Делчев – Попови 

ливади – поход – 

Гоце Делчев 

празненство 

и поход 

10. м. октомври/м. 

декември 

 2019 г. 

Не е 

реализирано 

 Изготвяне на проект 

за обновяване на 

клубното облекло и 

символи. Поръчка. 

 

11. 26 декември 

2019 г. 

ПРОВЕДЕНО 

Интервю с 

ръководителите 

на клуба по 

радио „Фокус“ 

  

12. 18 януари 2020 

г. 

реализирано 

Актуализиран Устав на клуб „Пирински стражи“ 

13. 26 януари 2020 

г. 

 

ПРОВЕДЕН 

Храмовете в 

района на с. 

Баничан и връх  

Цирополски 

чукар 

Маршрут: Руската 

чешма (до с. 

Баничан) – Старите 

лозя – Герлаш – 

Гребенар – Голяма 

могила – вр. 

Цирополски чукар 

Водач – 

Николай 

Даутов 

14. 3 март 2020 г. 

 

Отбелязване на 3-ти март – Национален празник на Р 

България и закриване на есенно-зимния сезон на клуб 



ПРОВЕДЕНО 

 

„Пирински стражи“ – с. Делчево 

15. м. март 2020 г. 

реализирано 

Участие в интервю, заснето и излъчено по местна 

телевизия по повод дейностите на клуба по повод 142 

години от Освобождението на България 
16. м. септември 

2019 г./м. март 

2020 г. 

 

Участие в подходящи състезания и конкурси; 

разработване и участие в проект/и; награди: 

➢ Участие в Национален конкурс „През девет 

планини в десета“, организиран от Дирекция 

„Национален парк Пирин“ – Резултати от 

класирането в категория "Фотография": 

1. Георги Шагов (13 г.), гр. Гоце Делчев, 

"Величие сред облаците"; 

2. Вероника Шагова (13 г.), гр. Гоце Делчев, 

"Пиринска панорама"; 

3. Станимира Василева (13 г.), гр. Гоце Делчев, 

"Водачът ни до върха". 

Резултати от класирането в категория "Рисунка": 

2. Константин Камбов (10 г.), гр. Гоце Делчев, 

"Тодорини очи"; 

3. Андреа Щуркова (10 г.), гр.Гоце Делчев, 

"Кременски езера". 

Резултати от класирането в категория "Есе" 

1. Станимира Василева (13 г.) гр.Гоце Делчев, 

"Едно магическо утро в Пирин". 

➢ ВТОРО място в Националния фотоконкурс 

„ПриРодоЛюбие в 4 сезона“, организиран от 

Министерството на околната среда и водите –  

Стражите постигнаха призовата позиция със своята 

фотография „Изглед от връх Ореляк (2099 м)“, 

категория „Зима“; 

➢ Трето място в Националния конкурс 

„Национален парк „Рила“ – познат и непознат“, 

категория „Разказ“; 

➢ Разработване на проект „Обичам природата – и 

аз участвам“ – 2019/2020 г. 

 



 

 

Изготвили: ръководителите на клуб „Пирински стражи“: 

Славка Жостова,  Лозана Грозданова и Александър Халачев. 

 

За въпроси, мнения и препоръки – e-mail: pirinski_straji@abv.bg 

 

 

„Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата 

на мечтите си“ – Елинор Рузвелт 

 

 

  
 

Гоце Делчев, м. март 2020 г. 

17. м. март 

реализирано 

Закриване на есенно-зимния клубен сезон 


