
МИНАЛИ ПРОЯВИ ОТ КАЛЕНДАРНИЯ ПЛАН ЗА 2018Г. 

  
1. 13 и 14.01   НОВО !!!   РИЛА – х. „СКАКАВИЦА” Зимно изкачване на  

вр. Кабул                    Откриване на   туристическата 2018 г.    

Маршрут:       първи ден:  от  м.Заврачица  през х. Вада, х. Ловна   преход 

до     хижата. 

втори ден: Изкачване на вр.Кабул, преход до заледения      Скакавишки 

водопад                                            

Орг./Водач:    Димитър Йорданов и Бойко Надков 

Преход:             5-6 ч.                                  трудност: ** 

Цена:              30-35 лв. – водач, транспорт( автобус), нощувка 

2. 27-28.01               ЕТРОПОЛЕ – ПРАЗНУВАНЕ НА АТАНАСОВ ДЕН 
Маршрут:                В полите на Етрополският балкан. Нощувка – х. 

Старопланинец 

Орг./Водач:             Димитър Йорданов и Киро Михалев  

Преход:                    първи ден -5 - 6 ч.       втори ден -2-3 ч.                    трудност: 

** 

Цена:                        30-35 лв.     –водач, транспорт(автобус), нощувка 

4. 4.02                      ВИТОША  
Маршрут:                Еднодневен зимен преход до заслон Синята стрела. 

Орг./Водач:             Валентин Янев 

Преход:                   5-6 ч.                 трудност: * 

Цена:                        Градски транспорт 

3. 10 и 11.02  РИЛА – ТРАДИЦИОННО ЗИМНО ИЗКАЧВАНЕ НА вр. 

МУСАЛА (2925 м.) – ПЪРВЕНЕЦА НА БАЛКАНИТЕ 
Маршрут:                   От Боровец - преход по Мусаленската пътека до х. 

„Мусала”, з-н „Ледено езеро” /н/, вр. Мусала 

Орг./Водач:               Генадий Матвеев и Тодор Александров 

Преход:                      6 - 8 ч.                         трудност: *** 

Цена:                          25 – 30 лв. – водач, транспорт(автобус), нощувка 

5. 17. и 18.02 РИЛА  - ВИНАРИЯ 17/18 и КУЛИНАРИЯ - ПРАЗНУВАНЕ 

ТРИФОН ЗАРЕЗАН  НА х.МЕЧИТ 
Маршрут:       Зимно изкачване на вр. Мечит и връчване на традиционните 

награди за винопроизводител и кулинар. 

Орг./Водач:   Ръководство на клуба  

Преход:          5 - 6 ч.                         трудност: ** 

Цена:              30 – 35 лв. – водач, транспорт(автобус), нощувка 

  

6. 3,4 и 5.03ТРЕТОМАРТЕНСКИ ПОХОД - СРЕДНА ГОРА 
Маршрут:               1 ден с.Челопеч - х.Братия - 4,3 часа 

2 ден х.Братия - х.Павел Делирадев - 5 часа 



3 ден хПавел Делирадев - гр.Копривщица - 5 часа 

Пътуването е с влак 

Храна по хижите не се предлага 

Орг./Водач:             Бойко и Валентина Надкови 

Преход:                   4-5 ч.                           трудност: ** 

Цена :                     50 – 55 лв. – водач, транспорт(влак), нощувка   

  

7. 17- 18 .03    НОВО !!!  СТАРА ПЛАНИНА – ЗИМНО ИЗКАЧВАНЕ НА 

ВР. ТОДОРИНИ КУКЛИ – т.к-с.МИНКОВИ БАНИ  
Маршрут:       От прохода Петрохан-изходен пункт изкачваме вр. Тодорини 

кукли при зимни условия и слизаме в село Спанчевци на т.к-с. Минкови бани. 

Релаксиращи процедури в закрития басейн на комплекса. Неделен лек преход до 

Клисурския манастир с обяд в района на манастира.-местни специалитети. 

Орг./Водач:    Киро Михалев и Димитър Йорданов 

Преход:          4 - 6 ч.                         трудност: ** 

Цена:              45-50 лв. – водач, транспорт(автобус) и нощувка 

8. 31.03- 01.04            ПРЕДБАЛКАН – НА х. БАЧО КИРО 
Маршрут:       Посещение на с. Боженци- арх. резерват, пещера Бачо Киро 

,Дряновски манастир, еко пътеки и други изненади 

Орг./Водач:   Кристиян Дамянов и Евгения Солакова 

Преход:          2-3 часа                     трудност: * 

Цена               50-55 лв- водач, транспорт(автобус) и нощувка 

  

9. 9.04             ВЕЛИКДЕНСКИ ПОХОД   – ПЛАНА ПЛАНИНА - НА 

АЛИНСКИЯ МАНАСТИР “СВЕТИ СПАС“ 
Маршрут:       Еднодневна разходка до манастира и близкия вр.Калето- да 

чукнем писаните яйца и да разкършим дъхавите великденски 

козунаци.                                               

Орг./Водач:    Таня Белясин и Димитър Памуклийски 

Преход:          3 - 4 ч.                         трудност: * 

Цена:              20-25 лв-водач, транспорт(автобус) 

10. 14.04- 15.04          НОВО !!!  ТЕТЕВЕНСКИ БАЛКАН – НА х. РОСИ  
Маршрут:                   От кв.Полатен на Тетевен по маркирана пътека посока 

с.Голям извор пристигаме на една от най-новите хижи в Тетевенския балкан. 

Местата са ограничени - капацитет на хижата 17 човека !!! 

Орг./Водач:               Леонардо Михайлов и Георги Банкин от Тетевен. 

Преход:                      4-5 ч.              трудност: ** 

Цена:                          30 – 35 лв. – водач, транспорт(автобус), нощувка 

11. 27.04 - 1.05          НОВО !!! МЕЖДУНАРОДНА ПРОЯВА – ГЪРЦИЯ 

ВР.АТОН 2033м.н.в.(само за мъже) 

Маршрут:                   Изкачване на върха и посещение на манастири и скитове с 



цел поклонение на чудотворни икони и свети мощи.          

Орг./Водач:               Троян Геров – гост водач тел.0899/883 993, Леонардо 

Михайлов 

Преход:                      6 – 7 ч.                        трудност: ** 

Цена:                          360 лв. – планински водач, транспорт, нощувки, 

застраховка, входна виза, паркинг, вътрешен транспорт с кораб и високо 

проходим микробус и храна(закуска хотел, две вечери и една закуска в 

манастир) 

12.  05,06 и 07.05       ГЕРГЬОВСКИ ПОХОД – РОДОПИ 2018 
Маршрут:                   Допълнително ще бъде уточнен. 

Орг./Водач:                Красимир Обретенов и Емилия Делчева 

Преход:                      5 - 7 ч.                         трудност: ** 

Цена:                          60 – 65 лв. – водач, транспорт(влак), нощувки 

  

13. 12и13.05  ПРЕДБАЛКАН – ВЪРХОВЕТЕ ОКОЛО ТЕТЕВЕН 
Маршрут:       Неосъществен маршрут от 2017 г. по красивите върхове около 

Тетевен - Петрахиля, Острич и Трескавец. Нощувка в обновената и уютна 

тур.спалня „Козница“. По желание посещение на Гложенския манастир. 

Орг/Водач:     Кристиян Дамянов и Евгения Солакова. 

Преход:          5 - 6 ч.                         трудност: * 

Цена:              35-40 лв. – водач, транспорт(автобус), нощувка 

14. 24. - 27.05 НОВО !!! МЕЖДУНАРОДНА ПРОЯВА – МАКЕДОНИЯ 
Маршрут:       На гости на приятелите от ТД Козяк–гр.Прилеп с посещение на 

гр. Битоля, планината Баба и района на гр. Охрид. 

Орг./Водач:    Борислав Дамянов и Мария Чернаева 

Преход:          4 - 6 ч.                         трудност: ** 

Цена:              150 - 160 лв – водач, транспорт(автобус), нощувки 

 

 

 

 
 

15. 02 и 03.06 НОВО!!! СТАРА ПЛАНИНА  т.кс. ГАРВАНЕЦ – РАЙОН 

ДРУЖЕВО и РАФТИНГ ПО ИСКЪР 
Маршрут:       

 Лакатник – т.к.  Гарванец  http://garvanec.com/  ,Дружево и Рафтиг по р. 

Искър  http://defileto.com 

02.06.2018 

От Централна Гара  в 8:20 влак за Мездра.   

Лактнишки скали ,село Миланово до т.к.  Гарванец – 4-5  часа 

http://garvanec.com/
http://defileto.com/


Настаняване в семейни къщи с кухненски бокс  и двойни 

стай.Четири  еднофамилни – 4  души 80 лв.Две  двуфамилни 6 души 120 

лв.Читири  двойни стай по 40 лв. Общ капацитет 36 души . Над тази бройка 

възможност за палатки . 

Поход до „Дупни връх „  . 

Вечеря в  Ресторанта на комплекса  по  предварителна заявка при 

записването , месно или посно меню  . 

03.06.2018 

Закуска . В ресторанта закуската е 3.5 лв. 

Преход по омайното ждрело на река Петраница – Лакатник  3 часа . 

Рафтиг по Искър – капацитет 3 лодки , общо 18 души   40 лв. на гребец . 

Обяд в новопостроения 

Ресторант  „Пещерата“   www.facebook.com/peshteralakatnik 

 За връщане има влакове на всеки час . Последния е около 20 ч. 

Записване до 8.05 срещу капаро от 15лв. на срещите на дружеството.   

 

Орг./Водач:    Петя и Евгени Димитрови 

Преход:          4 - 5 ч.                         трудност: ** 

Цена:              30-35 лв-водач, транспорт(влак), нощувка 

 

 

 

 

 

16. 8,9 и 10 .06  СТАРА ПЛАНИНА –ПРЪСКАЛАТА В РАЙОНА НА 

МАСИВ ТРИГЛАВ 
 

Промяна в организацията пътуването на проявата на 8, 9 и 10 юни в Стара 

планина до х. Триглав, вр. Кадемлия и х. Тъжа. 
Поради високата цена на автобусния превоз се възприе идеята да се пътува с 

лични коли поне до с. Тъжа или до където позволи пътя нагоре от гледна точка 

на проходимост и място за паркиране. 

Ако колите не могат да поемат всички записали се, съществува възможност и за 

пътуване с влак по следното разписание: 

Отиване - петък 08.06.2018 год.: 

Бърз влак София - Калофер. Тръгва 7;20 ч., пристига 10;10 ч. 

Престой на гара Калофер около час и половина. 

Пътнически влак - Калофер - Тъжа. Тръгва 11;41 ч., пристига 11;54 ч.  

Изкачването от гара Тъжа до х. Триглав е около 4-5 часа. 

Връщане - неделя 10.06.2018 год. 

Слизането от хижа Тъжа до гара Тъжа е около 7-8 часа  

http://www.facebook.com/peshteralakatnik


Бърз влак Тъжа - София. На гара Тъжа минава в 18;23 ч., на гара Калофер - в 

18;33 ч. Пристига в София 21;18 ч. 

Най-късно до сбирката във вторник на 05 юни трябва да уточним бройката на 

участниците и начина на пътуване за всеки. 

Емилия Топчийска - 0896 922 006  

Никола Кръстев - 087 873 25 82 

 

 

 

 

 
 

17. 16 и 17.06 СТАРА ПЛАНИНА – На вр.БОТЕВ  
Маршрут:       Един хубав преход през резерват „Северен Джендем“и заслон 

Ботев от х. Плевен.  

Програмата е следната: 

На 16.06.2018г /събота/ в 07.00ч тръгваме от паркинга пред стадион „Васил 

Левски“ по направление гр.София—гр.Априлци.По пътя ще посетим Троянския 

манастир.Ще обядваме в заведение в гр.Априлци. Следобед ще се разходим по 

екопътеката Видимско пръскало /4-5 часа/.След това ще направим преход до 

х.Плевен,където ще нощуваме /1 час/. 

Преходите през първия ден ще са около 5-6 часа. 

На 17.06.2018г /неделя/ в 07.00ч. тръгваме към връх Ботев. След изкачването на 

върха ще обядваме в заслон Ботев.Слизаме до хижа „Плевен“,за да си вземем 

основния багаж, а след това слизаме и до мястото,където ще ни чака автобусът.  

Преходите през втория ден ще са около 7-8 часа. 

Хижа „Плевен“ предлага разнообразна храна и напитки. 

Нощувката е 15 лева,а разходите за път—около 30лв. 

И двата дни ще направим дългите преходи с малки раници—не ги забравяйте. 

Записване –на срещите във вторник срещу капаро 10 лв. 

Живка 
Тел.:0886 36 70 82  

18. 22 ÷ 30.06        ТРАДИЦИОННО МОРЕ НА ПРИМОРСКО – х-л 

„ПОСЕЙДОН”  
Организатори:      Хр.Велков и Управителен съвет 

Цена:                    168 лв. (без транспорт до и от гр. Приморско) 

  

 
 



Южна Витоша 7-8 Юли 

 Идеята на тази моя проява е да обходим за два дни, както северната част, 

така и южните части на Витоша. 

Тръгване на 7 юли в 8.30 часа от последната спирка на трамвай №5 в Княжево. 

Вървим по класическата пътека като навлизаме в небеизвестния но подценяван 

от мнозина нас „Дендрариум” залесен с  редки видове дървета и храсти и едно 

прекрасно езерце създаващо уют и романтична атмосфера. Продължаваме към 

местността „Белите брези” и излизаме в горния край на „Златните мостове”. От 

там продължаваме покрай някогашната /изгоряла/ хижа „Фонфон” нагоре към 

местността „Трендафила”. Там правим обедна почивка в една приятна и добре 

поддържана хижа. Продължаваме напред и след преваляне на Витошкото било 

започваме спускане на юг. Вървим надолу по южния склон с гледки към Рила, 

Верила и югозападните планински масиви. След като достигнем хижа 

„Селимица” моите намерения са да се настаним там за да нощуваме. Считам, че 

ще имаме достатъчно време за да предприемам обиколка в района  опознавайки 

слабо познати ни кътчета от Южна Витоша. Вечерта нощуваме в хижата, която 

предлага добри условия за почивка и хубава кухня с разнообразни ястия и 

напитки. На другата сутрин поемаме от хижа Селимица нагоре по южните 

склонове на планината към Черни връх. Излизаме на билото на планината 

между връх Селимица и Черни връх до „Трите извора” и оттам 

изкачваме  върха. След това правим спускане към Железница. За който е по-

удобна друга посока на слизане има право на избор. 

Ако има участници, които биха искали да се приберат същия ден в София, 

същите продължават още малко слизането до село Кладница откъдето има 

градски автобус до центъра на София. Останалите нощуваме в хижата. За целта 

трябва да знам предварително намеренията на участниците за да запазя 

необходимия брой легла за нощувка.  

Нека отдадем заслуженото уважение на нашата чудесна Витоша и не 

така добре познатите и южни склонове и пътеки по които по рядко 

трополят туристи и няма човешка гълчава. Но тук е царството на дивите 

животни, които наистина можем да съзрем като например  кафявата мечка, 

пъргави кошути, сърни и елени, профучаващи глигани, безшумно 

прошумяващи в листака змии, любопитни катерички от клоните на 

дърветата и всичко това на фона бърборията на горските пилета. 
 

ЕЛАТЕ ДА ОБХОДИМ  ЗАЕДНО „НЕПОЗНАТАТА” ВИТОША! 

Водач: Вальо Янев тел: 0898 328 651 /записвам всички с и без нощувка/ 

  

Орг./Водач:    Валентин Янев и Ралица Колева 

Преход:          4 – 6 ч.                        трудност: ** 

Цена:              15-20 лв-водач, транспорт(автобус) нощувка 



  

21. 20,21 и 22.07       РИЛА – ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ МАСИВ  
Маршрут:       От Боровец преход до х.Заврачица(1Н) възлизаме на главното 

било, изкачваме красиви рилски върхове и достигаме х.Трещеник(2Н).Ще 

достигнем до гара Якоруда от където ще направим ЖП пътешествие до гара 

Септември. 

Орг./Водач:    Бойко Надков и Кирил Стоилов 

Преход:          6 – 8 ч.                        трудност: ** 

Цена:              60-65 лв. – водач, транспорт(автобус и влак), нощувки 

 
 

  

 
 

20.28 и 29.07.   ВЕЛИНГРАД – ВРЪХ „ОСТРЕЦ“, ЕКОПЪТЕКИ И 

МИНЕРАЛНИ БАСЕЙНИ  

организатор Венцислав Недялков, телефони: 0899 126 806; 

 

Изходен пункт и тръгване в 07.00ч. от паркинга пред стадион "В.Левски". 

Пристигане във Велинград около 09.00 - 09.30ч. и с малки раници , /вода и лека 

храна/  от Хотел Макси изкачване с местен водач на връх "Острец - 1378м. 

Почивка на върха, паморамни снимки и спускане към Велинград. Обяд около 

14-14.30ч. в ресторант "Боров парк" и плажуване на централния открит 

общински басейн до 17.30-18.00ч. Потегляне с автобуса към студентска база на 

ЛТУ "Юндола", настаняване и вечеря с музика до 23.00ч. 

На следващия ден ставане в 07.00ч. закуска и в 08.00ч. тръгване с автобуса към 

Велинград. С малки раници /вода и лека закуска/ от хотел "Велинград"- стар 

през параклисите "Свети Георги", "Свети Никола", местностите Алабак и 

Стария Чарк по еко пътека пристигане в местността "Славеееви скали". 

Разглеждане на скалния феномен и връщане обратно във Велинград, обяд в 

кръчма "Баба и дядо" около 13.30-14.00ч. и плажуване в градския басейн. 

в 17.00 отпътуване с автобуса за гр. София 

 

Преходи: 

Първи ден - 5-6 часа 

Втори ден- 4,5 часа 

 

Трудност: * 

 

Цени: 

65-70лв. транспорт с автобус, местен водач, нощувка 



22. 10,11,12 и 13.08   НОВО!!! МИНИ ЕКСКУРЗИОННО В ПИРИН 
Маршрут:       След късно тръгване от София пътуване до Банско и на челници 

се достига х.Демяница- базов лагер. През следващите дни  се правят лъчеви 

маршрути в района в зависимост от атмосферните условия.  

ПИРИН  10-11-12-13 Август  2018г 

Основна база за нощувка ще е хижа Демяница. Ще се правят преходи с малки 

раници. Хижата предлага добри условия за нощувка и кухня с разнообразна 

храна и напитки. 

На 10 август тръгваме следобяд около 17 часа от паркинга пред стадион Васил 

Левски. Автобусът ни закарва до „Рибарския завой” над Банско и оттам поемаме 

пеша към хижа Демяница. Вечерта се настаняваме и нощуваме. Нощувката е 14 

лв. 

11 август. Потегляме с малки раници в посока „Стражите”. Според физическото 

състояние на групата може да се изкачим на „Стражите” и да ги изходим по 

ръба в посока масива на Полежаните. Следва спускане към Газейско езеро и 

връщане по същия маршрут към хижа Демяница.  

При  преценка за несъответствие на физическите възможности на групата и 

предизвикателството да се преминат „Стражите” избираме маршрут директно 

към Газейско езеро /”Дамата с кока”/ с изкачване ва връх Газей. Следва 

изкачване на връх „Малък Полежан” и спускане по южния му ръб до 

„Дженгалска порта”. Минаване покрай Валявишко езеро и продължаване към 

долината на Демянишка река. Следва спускане по живописната долина 

покрай  реката и прибиране в хижа Демяница с нощувка. 

12 август. Потегляме с малки раници в посока „Василашки езера” и 

продължаваме към връх Тодорка. Изкачваме ветрилообразния ръб и го 

обхождаме от край до край преминавайки през трите „Тодорки”. Бивакуваме 

край двете езера „Тодорини очи” след което потегляме обратно към хижа 

Демяница. Нощувка. 

13 август. Потегляме от хижата по долината на Демянишка река към Банско. На 

определено място се срещаме с автобуса, който ни взима и продължаваме към 

Добринище. Следва плажуване на открития басейн. При добро желание и 

подходящи кандидатки имащи желание да покажат прелестите си провеждаме 

конкурс „Мис монокини”. Председател на журито водачът Валентин Янев.Ще 

има награда за победителката. В късния следобяд потегляне за София. 

Транспортът и трите нощувки като цена варират от 65 до 77 лева в зависимост 

от броя на групата. 

Ще има допълнителни разходи за басейна в Добринище и разбира се за храната 

в хижата. Който иска може да си носи своя храна и напитки, което ще му 

намали разходите. Кухнята на хижата предлага разнообразна и вкусна храна на 

приемливи цени. Напитки също има всякакви. Наш добронамерен домакин ще 

ни бъде хижаря Георги. 



Записването за този поход вече е започнало като е необходимо всеки записал се 

да даде капаро от 20 лева. Според желаещите ще формирам или група от 15 

човека /малък бус/ или ако желаещите надхвърлят значително тази бройка 

отиваме на вариант 30-34 души с голям бус. 

Всеки който желае да участвува нека се свърже с мен на телефон 0898 328 651. 

Винаги когато имам възможност ще бъда в кафенето на ул.Бузлудджа за да 

записвам желаещите и да събирам капаро. На който му е удобно може да ме 

намери и в Първа градска болница кабинет 40,  всеки понеделник-сряда и петък 

предиобед и вторник и четвъртък следобяд. 

Водач: Д-р Валентин Янев 

П.П. Запазвам си правото за промени в ежедневните маршрути ако времето и 

атмосферните условия налагат това. Здравето и живота на хората са по-

важни от предварителните намерения. 

Орг./Водач:    Валентин Янев 

Преход:          7 – 8 ч.                        трудност: *** 

Цена:              85-90 лв. – водач, транспорт(автобус) , нощувки 

23. 18 и 19.08      РИЛА – На х.МАКЕДОНИЯ 
Маршрут        От местността Картала над Благоевград пешеходен преход до х. 

Македония и в неделния ден слизане към Рилски Манастир. 

Орг./Водач:   Христо Велков и Антония Велкова 

Преход:          6 – 7 ч.            трудност: ** 

Цена:              35-40 лв – водач, транспорт(автобус) и нощувка 

24. 25.08-2.09 НОВО!!! МЕЖДУНАРОДНА ПРОЯВА – БАВАРСКИ 

АЛПИ С ИЗКАЧВАНЕ НА ЦУГШПИТЦЕ(2962) – ПЪРВЕНЕЦ НА 

ГЕРМАНИЯ 
Маршрут:       Допълнително ще бъде публикуван в сайта на дружеството до 

15.01.2018 г. Записване – до 1.март.Капаро -400 лв до 1 март 

Организатори:           Леонардо Михайлов и Борислав Дамянов 

Преход:          Двудневен преход в района на Гармиш Партенкирхен с изкачване 

първенеца на Германия. 

Цена:              750 лв (прогнозна) – транспорт, пътни такси, застраховки, 8 

нощувки, водачи          

25. 26.08                    ВИТОША - ПРАЗНИК НА ЧЕРНИ ВРЪХ-БТС 
Маршрут:       Изкачване на най – високия връх на планината с участие в 

традиционния празник на върха. 

Орг./Водач:    Йордан Тодоров и Нина Костадинова 

  
 
 

26. 8 и 9.09     СТАРА ПЛАНИНА- НА х. БЕНКОВСКИ 
Маршрут:       От Антон през седловина Попови гробове се спускаме към 



х.Бенковски. Вторият ден изкачваме старопланинското било и слизаме през м. 

Въртопа на гара Копривщица. 

Орг/Водач:     Иван Рангелов и Любен Стаменов 

Преход:          6 – 7 ч.                        трудност: ** 

Цена:              30-35 лв. –водач, транспорт(влак), нощувка. 

 
 

27. 16.09         ВИТОША - вр. ЯРЛОВСКИ КУПЕН 
Маршрут:       Здрав планинарски преход с изкачване на най-високия връх в 

района. 

Тръгване от центъра на село Железница /автобус №98/ в 9 часа. 

Преход през заслон "Синята стрела" и изкачване на Ярловски Купен. От него 

възможни варианти 

1.Изкачване на Черни връх и спускане на север към Драгалевци 

2.От Купена слизане отново към Железница, може и през хижа Академика 

Орг./Водач:    Валентин Янев 

Преход:          8-9 ч.              трудност: ** 

Цена:              Градски транспорт 

 

 

28. 22-25.09               ПИРИН 2018 
Маршрут:       Традиционно лъчево преминаване на планината. 

Заключителна вечер: х.Яне Сандански 

Организатори:           Ръководство на клуба 

Преход:          8 - 10 ч.                       трудност: *** 

Цена:              60 – 70 лв. – транспорт(автобус), нощувки 

 
 

ЛЪЧ № 1 
Водач Димитър Дмитров 

Южен Пирин - непознат и недолюбен. Някога тук са скитали войводи и 

комити за да има Независимост и Съединение. Нека с последните слънчеви лъчи 

минем по стъпките на комитите. 

Ден 1: 22.09.2018г. /събота / пристигане на хижа Папаз чаир. Обяд. Тръгване. 

Изкачване на връх Ореляк. Спускане до хижа Малина. Настаняване. Вечеря. 

Нощувка. /преход около 8 часа/ 

Ден 2. 23.09.2018г. /неделя/ 9.00 часа тръгване. Лежерен преход до хижа 

Пирин. Настаняване. Свободно време. Вечеря. Нощувка. 

Ден 3: 24.09.2018г. /понеделник/ 8.00 часа тръгване. Преход до хижа Яне 

Сандански. Настаняване. Тържествена заключителна вечеря. Нощувка. 

Ден 4. 25.09.2018г. /вторник/ 9.00 часа Отпътуване. 



Маршрутът е със средна трудност и средна продължителност, не се изисква 

специална екипировка, не е необходима алпийска подготовка и екипировка. 

Продължителността на преходите е 6-8 часа дневно със средна денивелация. 

За контакт и записване: 

Димитър Димитров  

тел. 0889 123 347 

e-mail: dimitar.jordanov67@gmail.com 

Забележка: Според моментните метеорологични условия и нивото на 

подготовка на туристите е възможно маршрутът да бъде адаптиран на място 

Всеки учасник в прехода идва на собствена отговорност и сам отговаря за 

своята психо-физическа кондиция. 

Група до дванадесет /12/ участника 

Краен срок за заявяване на участие: 15.09.2018г 

 
 

Лъч№2 
Водач Бойко Надков 

Предложение за вариант за лъч за Пиринския поход  

Скъпи приятели поради настъпили промени в датите за Пиринския поход ето и 

новото предложение за лъч 

22,09,2018 -София - Предела -х.Яворов с транспорт-х.Загаза - 6 часа 

23,09,2018 х.Загаза - х.Синаница - 4 часа 

24,09,2018 х.Синаница - х.Яне Сандански - 5часа  

Водач Бойко Надков  

тел:0888380530 

 

 
 

ЛЪЧ №3 
Водач Дора Иванова 

3-ти ЛЪЧ – С 2 НОЩУВКИ НА  х. БЕГОВИЦА/ КАМЕНИЦА 
1-ви ден- 22.09.2018 г. / Събота / - тръгване от София с автобуса до Попина 

лъка или по възможност - до м. Туричка черква. Пешеходен преход до х. 

Беговица – около 2- 2:30 ч. Настаняване и в зависимост от времето- разходка 

или по-сериозен маршрут в района,  / нощувка/ 

2-ри ден – 23.09.2018 г. / Неделя/ - по желание пешеходни преходи по-леки 

или по-сериозни и по-дълги, но всички много атрактивни ,  с малки ранички от 

х.Беговица до : 

- вр.Куклите/2686м./ - 2.00 ч.  

- вр.Зъба/2650м./ - 3.00 ч.  

- вр.Яловарника/2763м./ - 4.00 ч. 

-  Стефанов връх / 2407 м. /  - около 4 ч. 



  - засл. Тевно езеро - 3.30 ч.  

- вр.Каменица/2822м./ - 4.00 ч. 

- Кукленско езеро  

 х. Спано поле – 3 .00 ч. 

.............  и други  

Нощувка – отново на х. Беговица.  

3-ти ден – 24.09.2018 г. / Понеделник/ - по желание отново маршрути с малки 

ранички в района на х. Беговица до около 14:00 - 15:00 ч. и слизане до х. Яне 

Сандански за заключителната вечер , настаняване и нощувка   

4-ти ден – 25.09.2018 г. / Вторник/ - отпътуване с автобуса за София. 

 

Важно за участниците в лъч - х. Беговица : 
Разходи за транспорт с автобуса: 

За членове на Клуба : общо 20.00 лв. 

За не членове на Клуба: 25.00 лв. 

Разходи за нощувка в х. Я.Сандански : 

Нощувка, закуска и вечеря : 30.00 лв. 

За нощувка в х. Беговица : 

За членове на БТС -с членска карта : 13. 00 лв. 

Без членска карта : 15.00 лв 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ : до 11.09.2018 г. 

На тел. 0884 84 64 25 

Организатор: Дора Иванова 
 
 

ЛЪЧ №4 
Водач Валентин Янев 

Предлагам следния Пирински лъч  

Първи ден- настаняване в х.Демяница и веднага следобеда изкачване на връх 

Каймакчал и по възможност и връх Дисилица. 

Втори ден- преход до Заслон Спано поле/наколните къщички/:по следното трасе 

х.Демяница-Тодорина порта-ръбът свързващ Тодорина порта с "Възела"- 

вр.Бъндеришки Чукар- по ръба към вр.Башлийски Чукар- засл.Спано поле с 

нощувка. 

Трети ден- слизане на Попина лъка и хижа Яне Сандански. 

Водач: Валентин Янев 

!Водачът организира БЕЗПЛАТНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ по време на прехода за 

участниците. 

 

 
 



29. 6 и 7.10     РИЛА – НА х. ИВАН ВАЗОВ  

!Вместо на х. Иван Вазов“ ще се нощува на х. „Отовица“ 
Маршрут:      1 ден – Тръгване от стадион В. Левски в 7,30 ч. – местност „Зелени 

преслап“ – през вр. Кабул по река Отовица до х. „Отовица“ /н./. Хижата 

предлага храна и напитки. Стаите са 4-ки със собствен санитарен възел. /5÷7 ч./ 

2 ден – Слизане към с. Самораново /2÷3 ч./, където ще ни чака автобуса – 

гр.Сапарева баня с възможност за минерален басейн – гр.София. 

Водач: Кирил Стоилов – 0885 23 24 51 – записване всеки вторник срещу капаро 

10 лв. най-късно до 02.10.2019г. 

 

Орг./Водач:    Кирил Стоилов и Христо Велков 

Преход:          6-7 часа.                      трудност: ** 

Цена:              35 – 40 лв. – транспорт(автобус), нощувка 

 

 

 

 
 

30. 20 и 21.10 СТАРА ПЛАНИНА - х.АМБАРИЦА  и скално обр. 

МАРКОВА ДУПКА  -резерват СТЕНЕТО 
Маршрут:       20.10.2018г. Събота.  

8:00 ч. - Тръгване от паркинга на Националния стадион „ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ“ 

11:00 ч. - Пристигане в Троян – Посещение на „Троянския манастир“ в с. 

Орешак. 

11:30 ч. – Тръгване към с. Черни Осъм, слагаме раниците и тръгваме към 

х. Амбарица – 3 ч. 

14:00 ч. - Пристигане в х. Амбарица, Настаняване, Обяд, Свободно време, 

Разходка, Почивка. 

19:30 ч. – Вечеря и волна програма. 

21.10.2018г. Неделя.  

6:30 ч. – Закуска 

7:00 ч. - Тръгване към Крали Марковата дупка – 3 ч., Снимки. 

10:30 ч. – Връщаме се в изходна позиция до разклона за х. Добрила и х. 

Амбарица и тръгваме към х. Добрила – 3 ч. 

13:30 ч. – Пристигане в х. Добрила, Обяд, Почивка. - 1 ч. 

14:30 ч. – Тръгване към лифт Сопот, слизане с лифта. 

17:30 ч. – Тръгване към София. 

Телефон за записвания: 

Леонардо Михаилов – 0888 950 346  

Симеон Георгиев – 088 500 52 52 



Преход:          6 – 7 ч.                        трудност: ** 

Цена:              35 – 40 лв. –водач, транспорт(автобус), нощувка 

 

 
 

31. 27 и 28.10             НОВО!!! МЕЖДУНАРОДНА ПРОЯВА - 

ОГРАЖДЕН- НА вр.  ОГРАЖДЕНЕЦ 1747.6 в  
Маршрут:                Двудневен преход с изкачване на върха от македонска 

страна. 

ПРОГРАМА  

 

Ден 1: 27.10.2018г. /събота/ 

Сборен пункт: 7.45 часа.Паркинг пред стадион Васил Левски. Пътуваме посока 

Стурмица през КПП Станкелисичково. Посещение на исторически паметник 

свързан с революционното движение. Беседа. Пристигане в Струмица. 

Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка  

 

Ден 2: 28.10.2018г. /неделя/ 

7.00 часа закуска  

8,00 часа тръгване. Автобусът ни доставя на изходната точка към връх 

Огражден. Преход до върха с местни водачи. Пикник на връх Огражден. 

Връщане при автобуса и потегляне за София през Петрич. Село Рибник – късен 

обяд. Прибиране. 

Маршрутът е с лека трудност и малка продължителност, не се изисква 

специална екипировка, не е необходима алпийска подготовка и екипировка. 

Продължителността на преходите е 4-6 часа дневно с малка денивелация. 

 

Забележка: Според моментните метеорологични условия и нивото на 

подготовка на туристите е възможно маршрутът да бъде адаптиран на място 

Всеки учасник в прехода идва на собствена отговорност и сам отговаря за 

своята психо-физическа кондиция. 

Група до тридесет /30/ участника 

Краен срок за заявяване на участие: 16.10.2018г. 

 

Димитър Димитров 0889 123 347  

dimitar.jordanov67@gmail.com 

Преход:                      6 – 7 ч.                        трудност: ** 

Цена:                          45– 50 лв. – водач, транспорт(автобус), нощувка 

 

 
 



32. 4.11           ПАРАМУНСКА ПЛАНИНА с вр. СТРАЖА(1389)м. 
Маршрут:       Планинарски преход с изкачване на първенеца на планината. 

 
Започна записване за поредната проява от календарния план на планинарски 

клуб "Тодор Пътов" към ТД "Кремиковци": 

 04.11.2018 г. – изкачване на вр. Стража - 1389 м. н.в.- първенецът на 

Парамунската планина, част от Руйско-Верилската планинска редица.  Висок е 

1389 м и изходна точка за изкачването му са селата Лялинци, Парамун и 

Велиново. При хубаво време от върха се виждат над 30 български и сръбски 

планини, включително Рила и Пирин. 

  Парамунска планина е една от най – малките планини в България. За някои тя е 

известна под името Стража. Местните обаче я наричат Парамунска планина- на 

името на планинското селце Парамун, името на което според една от 

легендите,  идва от  рицари кръстоносци минали и останали да живеят в 

подножието на планината. Дали те са дали име, идващо от „para”и „mons” 

(двойна планина), каквато е точната визия на издигащите се една до друга 

планини Парамунска и Любаш или то е дощло от латинското „paramone” 

(укрепление) ; или че някой там навремето си скрил парите - "парА мунял" :) все 

още е загадка; 

7:30 ч. тръгване от паркинга пред Националния стадион в София с автобус до 

с. Лялинци. 

 Пешеходен преход от Лялинци до върха около 1:30- 2:00 ч. и слизане по 

същия път или към друго от околните села. Спирка на вече 

известното  Парамунско ханче. 

Водач: Бисерка Дончева 

Организатор: Дора Иванова 

Записване срещу капаро от 12.00 лв. за членове на Клуба и 17.00 лв. – за 

нечленове на Клуба. 

Срок за записване : 30.10.2018 г. / Вторник/ на срещите на Клуба и на 

телефони : 

тел. за контакт : Бисерка Дончева и тел. : 0889 47 55 61 и 02 856 3207 

Очакваме Ви ! 

ПОЗДРАВИ 

Орг./Водач:    Бисерка Дончева и Дора Иванова 

Преход:          6-7 ч.              трудност: ** 

Цена:              10 -15 лв. – транспорт(автобус), водач 

 

 
 

ПРОГРАМА : 17-18.11.2018 г.  Западен Балкан– х. Явор – най новата 

хижа в Чипровския  балкан 



Първи ден: 17.11. (събота) 

Отпътуване от паркинга на магазин Била на Ломско шосе– 8:00 часа за гр. 

Чипровци 

Акценти за деня: 

 Превоз - със собствен транспорт(автомобили) 

 Кафе пауза и подкрепителна закуска на „ Малка Бързия“ –северните склонове на 

прохода Петрохан 

 Посещения на местния музей с подробна беседа за златарството, килимарството, 

просветната и революционната дейност в Чипровско през вековете 

 От Центъра на Чипровци –Кратък преход през останките на Гушовския 

манастир до хижа Явор в местността Мангесина поляна. 

 Разходка до Чипровския водопад и атракционен парк „Приключенци‘ 

 Настаняване , вечеря и туристическо веселие 

За информация: хижа Явор предлага топла храна по предварителна заявка. 

Втори ден: 18.11.(неделя) 

Закуска  до 8:00 часа  

Акценти за деня: 

 Пешеходен преход до вр. Врански камик в Язова планина. 

 Разглеждане на Чипровския манастир „Свети Иван Рилски“ 

 Късен обяд в района на Клисурския манастир. 

 Отпътуване за гр. София 

  
Краен срок за записване: 13.11.2018 г. 

  
Цена : 30/35 лв ( включва транспорт, нощувка и водач) 

Организатори:  Олег Александров и Леонардо Михайлов – 0888/950346 

 

 
 

34. 21 до 25.11           БАНСКО - УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННИЯ КИНО 

ФЕСТ НА        ПЛАНИНАРСКОТО КИНО – ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ 

!  
Маршрут:       Нощувките ще бъдат през цялото време в Банско при Стефчо, х-л 

Ивел  с посещение на богатата филмова програма. 

Организатор: Христо Велков 

Цена:              В зависимост от броя нощувки .Транспорт - собствен 

 

 
 

35. 1-2.12                      СРЕДНА ГОРА – НА х. СВЕЖЕН 



 
ЕХО ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ В С. СВЕЖЕН 

Село Свежен е разположено в сърцето на Сърнена гора по двата бряга на 

Свеженска река на 780 м.н.в. Основано е през 14 век. Предполага се, че първите 

заселници на село Свежен са болярите на цар Иван Шишман, които предават 

сестра му на турския султан Мурад и засрамени от постъпката си не се завръщат 

в Търново, а се заселват именно тук. Болярските родове запазват „синята кръв“, 

а селището се разраства в сърцето на Османската империя до големината на 

малък градец. 

Целия текст прочетете тук 

Програма на проявата: 
 

1-ви вариант: 
01.12.2018 г.– тръгване от Ц.Г.София в 7:15 ч.с бърз влак до  Карлово- 

пристигане в 9:49 ч. 

В 10:00 ч. продължаваме с бус от г. Карлово  - пристигане в с. Свежен  около 

11:00 ч.   

Обяд и   разглеждане на интересни обекти  в и около селото.  

Следва пешеходен преход от около 1- 1:30-2:00 ч. до хижа Свежен / нощувка/. 

02.12.2018 г.- Закуска , в 7:00 или 8:00 ч. пешеходен преход до  Калофер  - 

около 4-5 часа. Връщане в София с влак от Калофер – възможностите са 2: 

От Калофер в 12:11 ч. – в София в15:14 ч. 

От Калофер в 18:33 ч -  в София в 21:42 ч. 

2-ри вариант: 
01.12.2018 г. – тръгване от Ц.Г. София в 7:15 ч. с бърз влак до  Калофер- 

пристигане  

в 10:10 ч. Пешеходен преход от около 4- 5:00 ч. до хижа Свежен / нощувка/. 

02.12.2018 г.- Закуска в 8:00 ч.  и пешеходен преход до с. Свежен – около 1-

1:30 ч.   Разглеждане на забележителности  в и около селото . 

След обед – пътуване с бус до Карлово и връщане в София с влак. 

file:///E:/ira/saitove/kremitur-arhiv/pdf/Svejen.pdf


Възможностите за влака от Карлово са следните:  

БВ от Карлово в 12:36 ч. – в София  15:14 ч. 

ПВ от Карлово в 13:25 ч. – в София в 16:43 ч. 

КПВ от Карлово в 13:40 ч. – в София в 17:50 ч. 

ПВ от Карлово в 17:48 ч.  -   в София в 21:27 ч. 

БВ от Карлово в 19:00 ч. – в София  21:42 ч. 

Цена за транспорт отиване и връщане : около 23.00 лв. редовна тарифа 

Цена за нощувка: в стаи „хотелски”тип със санитарен възел: с 2 и 3 легла х 

20.00 лв./легло 

Цена за нощувка в стаи с 2 , 3 и повече легла без санитарен възел х 13.00 лв./ 

легло 

За резервация на нощувката се изисква плащане на капаро от 100.00 лв. до 

15.11.2018 г 

В хижата се предлага храна и напитки –  за цените ще има допълнителна 

информация . 

Водач: Иван Рангелов 
Записване срещу капаро от 15.00 лв. за членове на Клуба и 20.00 лв – за 

нечленове на Клуба. 

Срок за записване : 15.11.2018 г. / Вторник/ на срещите на Клуба и на телефони 

:  

0895927369 – Иван Рангелов 

Очаквайте допълнителна информация за с. Свежен и забележителностите  в и 

около него – това е селото впечатлило дори  Марк Зукърбърк ; селото, което в 

миналото се е славело с 26 – те си кръчми и още.... 

  

 

 
 

  

36. 15 и 16.12             ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 
Маршрут:       Рила – м. Гюлечица – комплекс „Дивите петли” 

ПРОГРАМА :  
Първи ден: 15.12. (събота) 

8:30 часа - Отпътуване от ст. В.Левски. 

10:30 часа - Пристигане, настаняване в хотела. 

11:00 часа – Начало на Общото събрание на ТД Кремиковци –   Планинарски 

клуб „Т.Пътов“ (дневния ред за събранието е публикуван в сайта на 

Дружеството). Кафе пауза. 

13:30 часа – Обедно барбекю с вкусна скара, майсторски мезета и греяно вино. 

Музика, танци, веселба. 

15:30 часа – Свободно време за разходки в района на хижата и почивка. 



18:30 часа – Начало на Тържествената пред коледна вечер. 

19:30 часа – Поздравление от членове на хор „Планинарска песен“ 

20:00 часа – Връчване на Годишните награди за Турист на годината. 

20:15 часа – Програма от Дисководещия. 

21:30 часа – Начало на традиционния маскен бал. 

22:00 часа – Дискотека. 

00:30 часа – Познати песни и изпълнители под съпровод на китара. 

01:30 часа – Край на вечерта. Почивка, сън. 

Втори ден: 16.12.(неделя) 

Закуска  до 9:00 часа  

10:00 - Пешеходен преход от ЦПШ до х. Мальовица и нагоре… 

Ще почетем паметта на Боян Петров пред сградата на ЦПШ    

13:00 - Обяд в района на комплекса(заведение по избор) 

14:30 - Отпътуване от паркинга на комплекс Мальовица 

16:30 - Прогнозно пристигане в София 

УС на ТД Кремиковци- Планинарски клуб "Т.Пътов" свиква  

Общо Събрание 

на Сдружение ТД "Кремиковци'- гр. София 

на 15.12.2018 г. в 11:00 часа 

в конферентната зала на 

хотел"Дивите петли" в местността Гюлечица - Рила планина 

със следния дневен ред: 

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г. 

2. Финансов отчет за 2018 г. 

3. Приемане на календарния план и бюджет за 2019 г. 

4. Хижа Мургаш - отчет за извършените дейности до момента и план за 

действие през 2019 г. 

5. Утвърждаване на нови членове, замразяване и отпадане на членове. 

6. Организационни въпроси (чл.внос, марки и други) 

7. Избор на Председател, Управителен съвет и Контролен съвет. 

 

 

Управителен съвет на ТД "Кремиковци" - гр. София. 
 
 

Управителния съвет си запазва правото за промени в календарния план! 

Преходите и цените в календарния план са прогнозни ! 

Всеки участник в проявите от календарния план е длъжен да има планинарска 

застраховка !!! 
 


