
ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. НА КЛУБ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ 

Стана традиция за този клуб, да организира неделните излети на 

варненци в крайградската зона за отдих. И тази учебна година на 

клуба помагаха всички водачи на дружеството в ръководенето на 

излетите. Най-активно се включиха като водачи Веска Кирова, 

Юлиян Варимезов и Росица Димитрова. Поради големия интерес 

от активистите ни и гражданите на Варна дружеството с помощта на 

всички клубове почисти пътеките, поднови маркировката и отпечата 

2000 бр. карти с нанесени туристически маршрути около Варна. През 

есента хората, участващи в излетите бяха над 110 на ден. Групите са 

големи и трябва да се помисли за увеличаване на дните от 

седмицата, а с това и за увеличаване на водачите на излетите. 

Клуб за ученически отдих и туризъм активно работи с учениците на 

град Варна. През м. април се организира обучение на 

ръководителите и доброволците от най-мащабния проект на ТД 

„Родни балкани“ – „Зелени гадски лагери „Млад турист“. Обучението 

се проведе в с. Шкорпиловци, под ръководството на Галин 

Георгиева и Катерина Чонгова, където ръководителите обмениха 

опит, като обсъдиха различни проблеми и перспективи с цел 

подобряването на лагерите. 

През лятото на 2019 год. се проведоха шест смени с около 800 

участника. За пръв път се проведоха лагери и в ОУ „Антон 

Страшимиров“. Продължихме да работим с децата от ОУ 

“Черноризец Храбър“  - две смени; СОУ „П.К.Яворов“ – две смени; ОУ 

„Ангел Кънчев“ – една смяна и ОУ „Г.С.Раковски“ – една смяна. 

Останалите групи тръгваха от църква „Света Петка“. Доброволно 

дариха своето време и енергия педагозите Виолина Миланова, 

Красимира Дечева, Петя Илиева, Детелина Димитрова, Миглена 

Андреева, Георги Поляков, Калинка Бояджиева, Дора 

Катранджиева, Ивайло Димитров, Юлия Димитрова, Наталия 

Димитрова, опитните туристи Галин Георгиев, Димитрина 

Чолакова, Атанас Димитров, Лилиян Тодоров, Добри Добрев, 

Янаки Янакиев, медицинските лица Мария Влайкова, Галя 

Георгиева и доброволците Васил Стоев, Георги Делев, Виктория 

Генева. 



В средата на м. август клубът организира и традиционния лагер за 

деца на хижа Мечит. Там в продължение на 5 дена децата под 

ръководството на Жечка Карова, Жени Горанова, Атанас 

Димитров и м.с. Мария Влайкова се учиха да работят в екип, 

опознаваха флората и фауната в района, беряха билки и боровинки, 

правиха преходи в планината. 

За всички деца, участвали в лагерите бяха направени жълти шапки 

за отличаване от останалите туристи, а на завършилите „Зелени 

градски лагери „Млад турист“ бяха връчени и значки. 

Клуб за ученически отдих и туризъм работи активно и с други 

неправителствени организации и училища : ОЦОСУР, „Морски клуб 

„Приятели на морето“, Черноморската мрежа на неправителствените 

организации, СОУ „Яворов“, ОУ“Черноризец Храбър“, ОУ „Ангел 

Кънчев“. 

През 2019 год. Клубът съвместно с дружеството участва в 

изложението, организирано от фондация „Оранжево морето“ в 

Морската градина, където представи на гражданите на Варна своите 

дейности за работа с деца и ученици. Със същата тематика 

участвахме и в Черноморски туристически форум, проведен и 

организиран от Варненска туристическа камара.  

 


