
ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. НА КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ „БГ БАЛКАНИ” 

2019 беше една изключителна година за нас. По времето на 25 прояви, с малко 

повече от 700 туристи споделихме хубави мигове, посетихме невероятни места 

от нашата красива България. През всичките тези месеци имахме подкрепата на 

най-близките си приятели.  

На Йордановден се хванахме на Мъжкото хоро в Калофер с 20 приятели, а после 

заедно присъствахме и на Празника на Здравата вода в Мъглиж.  В края на 

зимата организирахме  ски лагер на ЦПШ „Мальовица“  с 40 души. От 01.03. до 

04.03. с 50 приятели преживяхме незабравими дни на Узана, направихме поход 

и до връх Шипка. Посрещнахме пролетта с 20 приятели и се разходихме до 

Каньонът на река Чернелка и Крушунските водопади. Не пропуснахме и 

експедицията по Сухата река, с нас дойдоха още 20  търсачи на силни усещания. 

А в  началото на месец април с 20 приятели се разходихме из Русенски Лом. С 

нас на Цветница и капанските баби празнуваха  20 приятели. През празничните 

Великденски дни събрахме 30 души, месихме козунаци и боядисвахме яйца, 

имаше и печено агне на трапезата. Насладихме се на красотата на Източни 

Родопи –  Змийския град край Сърница и града на Слънцето до с. Ангел войвода. 

А по Гергьовден на празника на зелениката в Странджа присъстваха 20 души. 

Все още с пролетно настроение си направихме няколко разходки. До 

Веселиновските водопади и назад заведохме 20 души, и още толкова 

разходихме до Еменския каньон и Хотнишкия водопад. От 24.05. до 26.05. с 30 

туристи обикаляхме по Искърското дефиле. В долината на тракийските царе се 

насладихме и  на благоуханието на розите с 20 души. В началото на лятото 

красотата и енергията от трите божествени места – Караджов камък, Кръстова 

гора и Белинташ, усетиха с нас още  30 ентусиасти. От 20.06. до 26.06. с 20 

приятели обикаляхме върховете на южните ни планини – Славянка, Беласица и 

Пирин. В края на юли  организирахме екскурзионно летуване в планината на 

Орфей с 40 планинари. Маршрута ни включваше каньона на водопадите, Мугла 

и Казанджи дере,  Чаирските езера, Триградското ждрело и  Дяволското гърло, 

Ягодинската пещера и  Орлово око. Преживяхме много емоции по Дяволската 

екопътека до с. Борино, влизахме в пещерите Голубовица, Ухловица и 

Харамийската пещера, насладихме се на красотите на екопътеката Струилица 

край Девин.  На 17.08. с 60 души тръгнахме към долината на р. Мальовица. 

Настанихме се в ЦПШ "Мальовица". През следващите осем дни обикаляхме до 

Йончевото езеро, Страшното езеро, хижа Мальовица, връх Мальовица, хижа 

Вада, Рилските езера, Рилският манастир, връх Мусала и др. Всички  издържаха 

на изпитанията и капризите на водача и природата – така получиха своето 

планинско кръщелно свидетелство.  А в началото на септември с  30 ентусиасти 

се разходихме по Мадарското плато и нощувахме на хижа ”Мадарски конник”. 

Следващата седмица празнувахме ден на  Балкана край Чипровци с още 20 

души. Месеца завършихме с екстремно изживяване в Родопите. С 30 

приключенци търсихме минерали и скъпоценни камъни в „Българският Клондайк” 



и карахме каяци по река Арда. През октомври се разходихме  с 10 туристи по 

стъпките на монасите – разгледахме скалните манастири около Шумен и Осмар 

/не пропуснахме да си купим от прочутия пелин/, потопихме се в магията на 

Медвен и Жеравна.   На  12.10 и 13.10. с  още 40 запалени туристи си направихме 

поход  до „Хемските порти”, по римският път “Виа Понтика” на император Траян 

и скалните образувания край с. Булаир. През есента се насладихме и на 

красотата на гората край хижа Чумерна. Посетихме Еленския балкан  с още 40 

души.  Месец ноември започнахме с поход в Сливенския балкан, на Карандила 

дойдоха 20 туристи. С 20 приятели си направихме и разходка в миналото: 

Свещари – пътуване във времето, около 3 000 години назад; Текето – гробът на 

Демир баба лекува болни, дава сили на слаби, помага на влюбени, зарежда с 

енергия и вяра уморените ни и невярващи души. Завършихме туристическия 

сезон на 23.11.  с поход по Петрич кале, а вечерта в хижа „Петрича“ с нас  по 

случай 7-ят ни рожден ден се  забавляваха 40 приятели туристи.  

Интересната и наситена с прояви дейност се дължи на неуморната работа на 

организатора на клуба Красимира Пантелеева и водача Христо Иванов.  

 


