
ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. НА КЛУБ „НОВИ ХОРИЗОНТИ“ 
 
През изминалата 2019 година клуб „НОВИ Хоризонти“ организира  33 събития, 
от които 2 екскурзионни летувания, национален поход по международен 
маршрут Е-3 «Ком - Емине», 16 похода, 1 зимуване, 3 палаткувания,  8 празнични 
мероприятия с походи и  еднодневни излети,  с което даде възможност на повече 
от 1200 туриста да се докоснат до туристическата идея.  
За втора поредна година направихме нашата инициатива „На пътуването и 
планината с любов“ и положихме начало на нова инициатива – „50 км около 
Варна“.  
Като активни участници  и помощници  при маркирането на „Tрите каи“ се изявиха 
– Лилиан Тодоров, Петър Динев, Маргарита Нанева, Ивелина Димитрова, 
Иванка Проданова, Иглика Топалова и Росен Русев. 
Радваме се и на новото попълнение в туристическите редици, чийто мотиватор 
бе Петя Петрова. Тя получи нашата специална благодарност в празничната 
вечер, посветена на нашия 7-ми рожден ден. 
Открихме туристическата година на 13 януари с поход до Петрич кале с 
участието на 25 човека. 
На 26 и 27 януари проведохме двудневен поход Беклемето – хижа Дерменка. В 
похода се включиха 15 човека, а на хижата се срещнахме с приятели - туристи 
от София и Русе. 
От 1 до 3.02.2019, 14 човека, съвместно с туристи от ТД“Приста“- Русе, изкачихме 
връх Мусала. Маршрутът ни бе: KK “Боровец“ – хижа “Мусала“ - заслон “Ледено 
езеро“ - връх Мусала и обратно.  
На 10.02.2019 маркирахме повече от половината /около 8 км./ от кръговия 
маршрут „Трите каи“ до село Билка. Участваха 18 човека. 
От 14 до 17 февруари, 28 човека зимуваха на Семково. Прекрасното време ни 
позволи да се насладим на красотата на планината в проведените пешеходни 
разходки в посока към хижа Трещеник, хижа Македония, подножието на Средния 
връх и  Вапските езера. Много от участващите посетиха и ски-пистите.  
От 2 до 4 март проведохме нашата традиционна проява „Усещане за България“. 
Включиха се 52 човека, а водач бе Денка Георгиева. Изкачихме връх Тодорини 
кукли, тръгвайки  от прохода Петрохан и  се насладихме на гледките към 
градовете Берковица, Монтана, Вършец и Клисурски манастир. Точно на 3 март 
– националния празник на България, посетихме връх Ком и открихме забулени 
тайни и история на Берковица – часовниковата кула, къща-музей „Иван Вазов“, 
художествената галерия, турската баня, калето. Третия ден започнахме с  
екопътека „Хайдушки водопади“, посетихме и Вършец, а прибирайки се към 
София през гара Лъкатник, гара Бов и Своге, се  насладихме на живописното 
Искърско дефиле в подножието на величествените Лъкатнишки скали. 
На 9 март  в района на Чудните скали, разходихме  55-та участника, служители  
във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ по инициатива - 
Fit4Life.Програмата дава възможност за завръщане към истинското на 
служителите в компанията, а на нас, от клуб "НОВИ Хоризонти" и възможността 
да споделяме с тях своята преданост към природата и планината. 
На 22 и 23 март направихме нашия традиционен нощен поход по време на 
пролетното равноденствие. Поредната нощна разходка започна от Каспичан към 
Мадара, а на другия ден се разходихме по красивия каньон към село Могила. 
Участваха 8 ентусиасти, под ръководството на Денка Георгиева. 



В края на месеца, 15 човека се разходиха в Източна Стара планина – в района 
на село Каравельово. 
На Лазаров ден, верни на традицията за седма поредна година, успяхме да 
изненадаме участниците в инициативата с различен маршрут. Тръгнахме от село 
Староселец, а целта бе Кара Пащера или още Манастирът на 40 одаи. След това 
се придвижихме до град Провадия. Маршрутът е 10 километра и в него взеха 
участие 50 човека. 
Традицията е в петък, преди Великден да се разходим край морето и пожелаем 
светли празници. Тази година от село Горен Близнак през гората, през малко 
рибарско селце стигнахме до плажа - почивка, пикник, къпане за смелчаците. 
Участваха 80 туриста. 
И на двата традиционни похода водач бе Красимира Хинева. 
На 12 май осъществихме нашата нова идея – 50 километpа за един ден около 
Варна. Безкрайни емоции, воля, хъс, желание, амбиция, взаимопомощ. Един 
прекрасен ден, необичайно топъл, в който изминахме 50 километра за 13 часа. 
От 100 записали се участника, 85 стартираха, а 58 преминаха през целия 
маршрута. Маршрутът : Терапията Варна – кв. Виница – Ковшак Чешма – 
Кранево – Осеново – кв. Виница – Терапията Варна. Водач бе Красимира 
Хинева. През целият маршрут ни помагаше придружаващ екип, под 
ръководството на Жечка Карова – снабдяваха ни с вода, тонизиращи напитки и 
много настроение.  
На 24, 25 и 26 май, 19 участника се включиха в пътешествието „Земенския каньон 
на палатки”. Посетихме водопада Полска скакавица, Земенския пролом, 
пещерата на Св. Иван Рилски и Земен.  Посрещнахме изгрева  в Земенския 
пролом, посетихме манастира, прочутата кръчма в село Калища, язовир 
Пчелина и параклиса Свети Йоан Летни, а от там през село Поцърнеци, 
стигнахме до Радомир. Водач на похода бе Денка Калоферова Георгиева.   
В началото на юни, с група от 11 човека, се включихме в четвъртото издание на 
традиционния поход "Асеновградски върхове и пътеки“ на клуб "Устремени"- 
Асеновград. Организатор бе Снежана Николова. 

От 21 до 23 юни, 9 човека, водени от Снежана Николова, се включиха в 
традиционното ни палаткуване и събиране на билки по Еньовден в Родопа 
планина.Тази година събитието се проведе в района на хижа Чернатица и освен 
билки, гората ни подари плантации от манатарки. 

От 29 юни до 18 юли, 28 човека преминаха „Ком – Емине“ - българската част от 
международния маршрут Е3. Водачи бяха Росица Димитрова и Ирина Асенова 
от ТД “Урчич“. Придружаващия транспорт осъществи Лилиан Тодоров. Повече 
думи са излишни – това е приключение, което трябва да се преживее. 
От 21 до 29 юли, заедно с още 20 туриста, проведохме екскурзионно летуване в 
Пирин по следния маршрут: хижа Безбог – заслон Тевно езеро – хижа Демяница 
- хижа Бъндерица. Посетихме връх Джангал, връх Кралев двор, Превалски езера, 
връх Тодорка, Тодорини езера и връх Вихрен. 
В края на август, за  9 дни  с песен в сърцата и скътана любов към красивата 
природа, 36 участника се насладиха на екскурзионно летуване в Родопа 
планина. Посетени бяха – Каньон на водопадите Смолян – хижа Смолянски 
езера – Смолянските езера – Орфееви скали и връх Снежанка – хижа Перелик 
(връх Перелик от разстояние) – връх Орфей – хижа Ледницата – пещерата 
Ледницата – Мугла – Казанджи дере – хижа Чаирски езера – Чаирски езера - връх 
Караборун – Пияната гора - хижа Триградски скали – Триградското ждрело – 



пещери по избор Дяволско гърло/Харамийска дупка, Ягодинска, Девин и 
Струилица с екопътеката и басейна. Водач бе Денка Георгиева. 
От 6 до 8 септември, 7 участника се включиха в поход, тръгвайки от Боровец – 
хижа Чакър Войвода – хижа Заврачица – Янчов чал, Казан чал, езерото, Ибър, 
Ушите, Сиври чал и Равни чал, Белмекен, хижа Христо Смирненски, село 
Пашови, гара Аврамово. 
Събитието „Да чуем Балкана, той знае“ – стана естествено продължение на 
традицията всеки септември да сме в Балкана. Тази година от 21 до 23 
септември, бяхме избрали Централна Стара планина. 34 туриста, преминаха по 
билото на Стара планина от гр. Калофер до гр. Карлово. Маршрутът бе: гр. 
Калофер – хижа Тъжа преминавайки през Пенчовски водопад - връх Ботев – 
заслон "Ботев“– алпийски траверс и спускане до гр. Карлово по рида Сакарица.  
Водач бе Росица Димитрова.  
В края на м. Септември на хижа Бузлуджа се проведе среща на участниците в 
Ком-Емине 2019: "Да предизвикаш себе си: Пътят Ком-Емине 2019". Присъстваха 
20 човека. 
Десет човека се включиха в нашата инициатива – да довършим пътеката „Трите 
каи“ над село Билка. 
От 18 до 20 октомври осъществихме едно красиво, есенно преживяване с 
различни възможности за всеки един от 42– та участника - от продължително 
целедневно ходене, до спокойно съзерцание на красивата есенна гора в 
съчетание с привличащата водна прелест на язовир Кържали. Обекти за 
посещение: скалните гъби, крепоста и връх Моняк, крепоста Патмос, Римския 
мост край Ненково, скалните ниши край Дойранци, Шан кая и Калпак кая, 
пещерата „Утробата“, загатване за приказния свят край Дъждовница, където 
скалните форми оживяват,  Ардино с Дяволския мост и Орлови скали. Водач бе 
Денка Георгиева. 
През месец ноември 2019, за втора пореда година направихме нашата 
инициатива „На пътуването и планината с любов“. Целият месец включваше 
поредица от събития, които бяха организирани и осъществени от Красимира 
Хинева: 

     
 1/ На 2.11.2019 – Да предизвикаш себе си: „Пътят Ком-Емине 2019“. 
Представяне  на маршрута в „ Социалната чайна“ от водачите Росица 
Димитрова, Ирина Асенова и Денка Георгиева. В представянето взеха 
участие и туристи от София, Дупница и Варна. Залата беше препълнена и много 
от пожелалите да слушат представянето бяха правостоящи.  
 2/ На 3.11.2019 открихме пътеката от с. Билка до трите каи - Коджа, Орта и Уч 
кая, която успяхме да маркираме през годината. Откриването бе един естествен 
завършек - подарък, който участниците в събитието превърнаха в празник за нас, 
веднъж с многолюдно присъствие (над 90 човека), втори път с искрящите 
погледи и усмивки, трети път с усещането за единомислие. 
 3/ На 15.11.2019 в ТД „Родни Балкани“ се състоя обучение по „Първа Долекарска 
помощ“. Лектор бе д-р Артюн Мъгърдичян – сертифициран международен 
тренер и ръководител медицински дейности на летище Варна и Бургас. Взеха 
участие 25 човека. 
 4/ На 16.11.2019 в Арт салон - радио Варна, проведохме Планинарска творческа 
вечер – една различна инициатива, защото този път не вървяхме , а творихме. 
С чаша вино в ръка слушахме прекрасни стихотворения, пътеписи, разкази и 



споделени емоции. Изненадахме всички гости с лист, химикал и задачата, да 
измислят кратки стихотворения. Получиха се прекрасни творби за планината.  
 5/ На 17.11.2019 организирахме еднодневна разходка от Аспарухово до 
Комунари, в която взеха участие 98 участника. 
 6/ На 20.11.2019 играхме Quiz Викторина на планинарска тематика. Подготвихме 
5 кръга  с въпроси. Участваха 4 отбора – „Джумерките“,    „Самодивитите“ , „На 
бара „ и „Хурките“ . Всички се справиха отлично, но накрая все пак имаше 
победител – отбора на   „Джумерките“ . Сумата от 80 лева, която спечелиха 
дариха за ремонт на покрива на офиса на ТД “ Родни балкани“. 
 7/ Месеца завършихме с отпразнуването на  седмия  рожден ден на клуб „ Нови 
Хоризонти“ в местност Пчелина. В събитието участваха 68 човека, със 
специалното участие на Жечка Карова - председател на ТД “Родни Балкани“. 
Дрес-код и мото на вечерта бе „Добре дошли в първи клас и училище „Нови 
Хоризонти“. 
На 22.12.2019 проведохме традиционния вече коледен поход на ТД „Родни 
балкани“. Присъстваха  93 участника. Водач бе Росица Димитрова, а маршрута: 
Владиславово – Елен дере - Овчарска чешма – Ловна чешма - Владиславово. 
Туристите бяха изненадани по време на обедната почивка от разкошен Дядо 
Коледа / нашия приятел Радослав Радев/ и „лежерната група“ с ръководители 
Свилен Димитров и Жечка Карова, които се бяха подготвили с интересни 
късмети и вкусни изненади към участниците. 

На 26 декември, 10 туриста обиколиха Рояшки скални манастири и скални 
манастири “Тъпаните“. 

Нова година посрещнахме на хижа „Узана“ с ежедневни преходи  в околността – 
до х. Партизански песен, х. Мазалат, прохода Шипка, географски център на 
България и връх Исполин. Водач бе Росица Димитрова, а групата наброяваше 
48 човека.                                        
 


