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І. РАБОТА НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ТД
Състав на УС на ТД”Сърнена гора”
1. Алексей Димитров Стоев
2. Богдана Нанева Стефанова
3. Велко Стоянов Велков
4. Георги Дотев Гацин
5. Григор Станиславов Вътев
6. Йовко Илиев Йовчев
7. Матей Маринов Йорданов
8. Чавдар Златев Иванов
9. Любомир Тодоров Банков
10. Петко Антонов Петков
11. Стефан Костадинов Тодоров
Проведени са 11 редовни заседания на УС (94% присъствие) и едно
извънредно, взети са 68 решения по различни въпроси, касаещи идеалната
и стопанско - финансова дейност на Дружеството. Контрола по
изпълнението на решенията на УС е текущ, ежемесечен (на всяко
следващо заседание) и действен.
ІІ. Идеална дейност на Дружеството
А. Дружествени прояви
1. Алпиниада „Райски скали”
2. Песенен празник „Средногорско ехо”
3. Спортно-техническо спелеоизкачване за Купата на Областния управител
4. Състезание по ориентиране за купа „Сърнена гора”
5. Коло - рали „Средна гора”
6. Воден поход по р. Тунджа
7. Национално ски - рали „Скакавица”
Б. Национални прояви
1. Национален туристически ученически поход „Шипка`2013”
2. Национален нощен поход по билото на Централен Балкан
4. Скоростно изкачване на Седемте планински първенци
ІІІ. Работа с основните Контрагенти на Дружеството
1. Банка “УникредитБулбанк”

2. Ресторант “Мантос”
3. ХР “Хижата”
4. Хижа „Морулей”
5. Фирма «БУККК»
6. Фирма „Аква Биохим”
7. Фирма „Кафхан Исбул”
ІV. Съвместна работа с Община Стара Загора
1. Дни на Алеко в Стара Загора
2. Работа по Общинската програма за туризъм (екопътеки, веломаршрути,
пешеходни маршрути, културно-исторически паметници)
3. Локални Маркировки
V. Съвместна работа с БТС и Българските федерации
1. Работа в УС на БТС и неговите комисии
2. Работа по националната маркировка
3. Работа с Българските федерации по туризъм и видовете спорт
VІ. Рекламна и издателска дейност
1. Работа с медиите - 3 телевизионни предавания, 12 публикации във
национални и регионални вестници.
2. Публични лекции в залата на ТД - 7 лекции с различни теми.
3. Месечна лектория посветена на туристически и спортни прояви
(мулимедии, филми, устно представяне и др.).
4. Сайт на ТД”Сърнена гора”. Над 5 000 влизания за 2013 г.
УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ,
Днес сме се събрали да отчетем резултатите от работата на нашето
Сдружение през 2013 година. На фона на процесите, които характеризират
обществено -икономическия живот в нашата страна: икономическа криза,
недостатъчни доходи и нестабилност на обществено-икономическите
процеси, можем да кажем, че за ТД”Сърнена гора” изминалата година
беше добра.
В пълен обем беше реализиран Бюджет 2013.
Над 480 отделни прояви организираха и проведоха клубовете на
Дружеството, в които участваха и много млади хора. Активно се работеше
по цялостната реализация на клубните и дружествените прояви, включени
в годишния календар на дейностите. Много са участниците от нашето
дружество и в най - популярното и масово движение у нас „Опознай
България – 100 Национални туристически обекта”.
Изпълнени бяха мероприятията от Националните календарни планове на
БТС и отделните федерации по видовете спорт.

Беше подкрепена финансово и организационно националната инициатива
на Българския туристически съюз за възстановяване на хижа „Богдан”.
Решенията на проведеното на 21 март 2013 г. Общото събрание на
ТД”Сърнена гора” Стара Загора, бяха реализирани от УС на Дружеството в
неговата работа през отчетния период. Тези решения бяха следните:
1. Да се публикуват в сайта на Дружеството календарните планове на
клубовете за 2013 г.
2. Да се публикуват в сайта на Дружеството решенията на УС в
едноседмичен срок след съответното заседание
3. Ръководството на Дружеството да обърне по-голямо внимание на
Клуб „Ветерани” по отношение на финансирането на проявите на
клуба с оглед на по-напредналия възрастов състав на членовете му и
други специфични фактори
4. Да се извърши промяна на досега действащата точкова система за
разпределение на средствата за дейност на клубовете в ТД, като се
вземе предвид численият им състав, средствата отпускани на един
член и други съществени и специфични за клубовете фактори. Да се
разработи механизъм за по-обективно разпределение на средствата
за дейността на всеки един клуб.
При разработката да се вземат предвид всички целесъобразни
предложения от членовете на отделните клубове, от техните
председатели и от УС на ТД”Сърнена гора”. Правилата да влязат в
действие след приемането им от УС на Дружеството и Съвета на
председателите на клубове и да бъдат валидни за разпределението на
средствата през 2014 г.
5. Предложенията за оставки направени лично от Алексей Стоев –
председател на ТД”Сърнена гора” и Георги Гацин – член на УС да
бъдат разгледани на заседание на УС на Дружеството и взети
конкретни решения по всяка една от тях.
ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Данните от регистъра показват, че към момента на провеждане на Общото
събрание в Сдружение ТД”Сърнена гора”
членуват
почти 900
индивидуални члена, които практикуват планинарството и видовете спорт
в клубовете по интереси към Дружеството.
Управителния съвет заседаваше активно по основната проблематика на
идеалната дейност на Дружеството. Темите за дискусиите бяха
съсредоточени главно в направленията:
- Организационно състояние на клубовете;
- Учебно - спортната и методична дейност;
- Маркировка и нови маршрути;
- Взаимоотношения с основните контрагенти на Дружеството.

През годината Управителният съвет на ТД”Сърнена гора” се ръководеше
от задачите, поставени в програмата на 49-ия конгрес на Съюза, решенията
на Общото събрание на Дружеството през 2013 г. и годишния план за
работа на Управителния съвет. Проведени бяха 11 редовни заседания и
едно извънредно. Взети са над 68 отделни решения, като всички те са
реализирани в практиката на организацията.
За съжаление, малко се използва потенциала на помощните органи,
изградени към Управителния съвет на Дружеството – Икономическата
комисия и Съвета на председателите на клубове.
СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период спортно - туристическата и учебната дейност бе
насочена в реализация на следните основни насоки:
• Популяризиране на социалния туризъм и активизиране на учебно спортната дейност в клубовете.
• Развитие на ученическия туризъм и обвързването му с учебната
програма и възпитанието на учениците чрез участие в
разнообразните форми за активен отдих сред природата,
реализирани от училищните ръководства и подпомогнати от актива на
Дружеството.
• Популяризиране и обхват на значителни слоеве от населението в
Стара Загора и региона в Националните движения „ОБ - 100 НТО“, и
„10 - те планински първенци“.
• Реализиране в пълен обем на туристическите и спортни прояви на
клубовете на ТД”Сърнена гора”, както и осъществяване на спортно –
туристически мероприятия с дружески дружества и клубове в страната.
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
Изпълнението на спортния Календарен план бе съобразено
с
основните цели и задачи на ТД”Сърнена гора”, с активното участие на
отделните клубове и членове в Дружеството. В планираните и проведени
за годината над 480 национални, дружествени и клубни прояви по
видовете спортно – туристически дисциплини са реализирани над 12 000
отделни човеко-участия в отделните прояви.
През изминалата година се внесоха някои подобрения в структурата и
съдържанието на дружествения и клубни календарни планове за
проявите. Утвърдиха се регионалните прояви по видовете дейности,
походи, посветени на Деня на туризма и др. Известна част от нашите
прояви имат изявен национален характер. Това осигурява по-добра
ефективност при организацията на проявите, както и включването в
тях на все повече желаещи да се занимават с туризъм, планинарство и
спортно-туристическа дейност.

РАБОТА С УЧАЩАТА СЕ МЛАДЕЖ И РАЗВИТИЕТО НА
УЧЕНИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ
Утвърждаването на Българския туристически съюз и туристическите
дружества по места като главен организатор и водещ партньор на
българското училище в извънучилищната дейност свързана с туризма и
спорта е основна задача в целевата програма на ТД”Сърнена гора”.
В изпълнение на спортния календар беше проведена Националната
проява „Шипка`2013”. В заключителното тържество участваха над 540
ученици от различни области от страната с домакинството
на
туристическите дружества „Сърнена гора“ - Ст.Загора, „Орлово гнездо“ Казанлък.
Резултати от работата на ТД”Сърнена гора” в областта на ученическия
туризъм има, но те не са достатъчни. За развитието на ученическия
туризъм в училищата в Община Стара Загора е необходимо да се
преодолеят все още съществуващи проблеми:
− Изграждане на допълнителни секции по туризъм;
− Подготовка на нови учители за ръководители на групи за
ученически туризъм;
− Туристическо дружество „Сърнена гора” да стане основен инициатор
на проявите с ученици и учители в т. н. близки подстъпи на Стара
Загора;
− Повишаване на мотивацията на учителите в старозагорските училища,
особено за участието им в национални прояви;
− Активизиране на движението „Опознай родния край“ в съчетание с
учебния материал
по общообразователната програма в средното
училище.

Отчет на работата на Клубовете при ТД”Сърнена гора”
1. Алпинизъм
Алпийски клуб „Железник”
През 2013 г. членовете на клуба са участвали в множество прояви в
рамките на страната. Участието включват: Държавно първенство по
алпинизъм – зимно и ляно, Държавно първенство – боулдър, Алпиниади,
изкачване на алпийски и спортни маршрути.
Тренировъчния процес, освен на скалните обекти в страната, бива
подпомаган и със занимания на изкуствената стена на катерене.
Проведените тренировки с деца на катерачната стена в спортна зала „Стара
Загора” са малко на брой, поради оттегляне на треньора по спортно
катерене в началото на 2013 г.
Работата по разработваните скални обекти за задоволяване нуждите от
катерене в максимална близост до град Стара Загора през годината беше
осъществена в незадоволителни темпове.

Широко обхватна е дейността на старозагорските катерачи през годината,
включваща катерене в различните му форми – традиционно, спортно,
боулдър, зимно, ски-алпинизъм, осъществяване на изкачвания извън
страната.
През 2013 г. беше спазена традицията АК”Железник” да бъде домакин на
алпиниада „Райски скали”. Проявата бе организирана след задължителното
съгласуване с Управлението на НП”Централен Балкан” и под
наблюдението на ПСС Отряда от гр. Калофер. Участваха 19 човека
разпределени в 9 свръзки.
2. Ветерани
Клуб Ветерани туристи
Клуба на ветераните туристи при ТД”Сърнена гора” има участие през 2013
г. в следните прояви:
Велико Търново, „Царевец”, Исторически музей, Музей на восъчните
фигури, Археологически разкопки гр. Некюп – над 20 км обща дължина на
пешеходния маршрут;
Х. Соколна – проливен дъжда през времето на проявата;
Гр. Тетевен, Гложенски манастир, пещера „Съева дупка”;
Хижа „Трещеник, х. Грънчар – цялата група от 28 човека премина
пешеходната част на маршрута;
Рилски манастир, Стобските пирамиди, 80% от групата премина
пешеходната част на маршрута;
Гр. Банско, вр. Вихрен, х. Бъндерица, гр. Банско;
Гр. Кърджали, Исторически музей, х. Боровица, скален феномен –
светилище „Утробата”;
Витоша, вр. Черни връх;
Гр. Априлци, х. Плевен, Батошевски манастир, женски манастир;
Х. Бунтовна.
Малки групи от ветерани премина маршрути из Родопите и Рила без
маршрутни листи.
Всяка неделя от 3 до 15 участника преминават пешком пътя до кв.
Дъбрава, улея и местността „Курт Дере, Богородична стъпка и др.
Посещение на концерти, опери, честване на бележити дати.
3. Воден туризъм
Кану Каяк Клуб „Арзус”
През тази година клубът защити името си на един от водещите клубове в
България в своята област. Клубът развива специализирана дейност в три
направления:
• Рафтинг.
• Каяк туризъм;
• Спускане с каяк в бързи води.

През 2013 г. Клубът наброява 34 човека. През изминалата година бяха
проведени над 38 прояви. Продължителността на проявите бе от 2 до 10
дни. Около 50% от проявите са с продължителност от 3 до 5 дни. Средно в
проява участват около 12-14 човека. Което е около 35% от личния състав
на клуба. И това прави един висок коефициент на участие на човек в
дейността на клуба.
Клубът ни участва във всички републикански прояви независимо в коя
точка на страната се провеждат, както и в редица изцяло клубни прояви,
които се опитваме да превърнем в национални.
ККК „Арзус” ежегодно организира републиканския воден поход по река
Тунджа и с годините похода се превърна в един от най – добрите и
посещавани водни походи в България.
Клубът участва активно и в международни прояви на територията на
Европа. Традиционно се участва в международната регата по река Дунав –
ТИД в участъците на Германия, Австрия, Сърбия, България. Клубни
членове участват и в ежегодната регатата по река Дрина и Сава в Сърбия
(8-ма година подред) и в международната каяк - регата по р. Вардар –
Македония. Клубът участва и в Държавния рафтинг шампионат „Струма
2013”.
4. Ориентиране
Клуб по Ориентиране
През изминалата 2013 г. Клуба по ориентиране при ТД”Сърнена гора”,
Стара Загора е участвал в 53 състезания – 55 старта. Това са състезания по
ски – ориентиране, лятно ориентиране, колоориентиране и нощно
ориентиране. В реализираните стартове бяха спечелени 191 златни, 137
сребърни, 100 бронзови медала и 6 купи.
Клубът организира и проведе 3 национални състезания.
5. Пешеходен туризъм
Пешеходен Клуб към ТД „Сърнена гора”
През 2013 г. членовете на Пешеходен Клуб към ТД Сърнена гора
надхвърлиха 520 (платен членски внос - 422) човека, като най възрастния е
на 83 г., а най - младия на 6 г.
Във връзка с големия брой членове бяха проведени над 72 туристически
прояви (2-3 дневни и множество еднодневни преходи ) из цялата страна и
Старозагорския регион. Сред тези участия трябва да отбележим участието
в Национални прояви, като:
- Републикански женски поход;
- Национален поход Козлодуй- Околчица;
- Нощен Поход „Верея” ` 2013.
За 14-ти пореден път се проведе нощният поход "Верея 2013",
посветен на 111-тата годишнина от ТД "Сърнена гора" Стара Загора. В

тазгодишното съревнование участваха 52 туристи - Стара Загора,
Пазарджик, София, Ямбол, Пловдив, Казанлък, Велико Търново, Трявна.
Климатичните условия бяха по - сурови от предходните години.
- Скоростно изкачване на планинските първенци
Трябва да споменем и традиционните клубни прояви, като:
- Зимен празник на ТД „Сърнена гора”,
- Зимно изкачване на вр. Мусала, 4 дневни прояви в Пирин, Рила,
Беласица (вр. Радомир), Славянка (вр. Гоцев) от 3-4 категория;
- 9-дневни в Пирин и Рила, които са от 5 категория трудност.
Множество 2-3 дневни прояви в Средна гора, Стара Планина, Витоша ,
Родопи.
Проведени бяха 10 заседания на УС на клуба за решаване на различни
проблеми поставени от членове на клуба. Проведени бяха срещи с
инструктор-водачите, водачите и членовете на клуба преди началото на
зимния период , на които беше обсъдено спецификата на провеждането на
зимните прояви, а така също лекции с поканени лекари, които запознаха
всички със рисковете през зимата и оказването на първа помощ на
пострадали. Подобни срещи бяха проведени и в началото на летния сезон.
Целта на тези срещи бе да се подобри организацията на провеждане на
проявите. Трябва да се изкаже благодарност на инструкторите и водачите,
които не допуснаха да се стигне до инциденти през изминалата година.
За съжаление, трябва да се отбележи липсата на нови квалифицирани
водачи в клуба. Във връзка с този проблем е добре да се организира на
местно ниво курс за получаване и повишаване квалификация за водачи и
инструктори, но с квалифицирани преподаватели от Националната школа
на БТС. Смятаме, че ТД има възможност да помогне в това начинание.
6. Спелеология
Спелеоклуб „Саламандър”
Редовно отчетените членове на Спелеоклуб „Саламандър” през 2013 г. са
били 34 човека. През отчетният период. Клубът е провел над 45
експедиции на клубно и национално ниво. Членове на клуба са взели
участие и в 2 международни експедиции. През учебната 2012 - 2013 година
беше проведен курс “Пещерняк”, като през м. май 2013 курса бе завършен
успешно от 5 човека.
През септември 2013 г. се проведе традиционния младежки фестивал
„Различният поглед”. Спелеоклуба взе участие във фестивала с
изграждането на импровизирана въжена градина и тролей, които се
радваха на добър интерес от участниците.
Успешно беше организирано и проведено традиционно състезание по
скоростно изкачване с техниката „единично въже” на сградата на
Областната администрация в Ст. Загора. В състезанието участваха общо

24 човека, като оспорвания характер позволи да се откроят най-бързите на
дистанцията при жените и мъжете.
7. Ски туризъм
Клуба по ски-туризъм „Ирбис”
През 2013 г. Клубът по ски – туризъм участва активно в мероприятията по
ски-алпинизъм организирани и ръководени от Българска Федерация по
Катерене и Алпинизъм, както и в организирането и провеждането на
състезание по ски-алпинизъм за Купа ”Сърнена гора”, което е включено в
Държавния спортен календар на Федерацията. В тази националната проява
по ски алпинизъм в района на х. Скакавица, участваха над 24 от найдобрите състезатели от цялата страна. Състезанието премина при отлична
организация.
В рамките за зимния период, при подходящи метеорологични условия,
членовете на Клуб „Ирбис” осъществиха ски походи от висока категория
на трудност в планините Рила, Пирин, Родопи и Стара планина.
8. Колотуризъм
Коло-клуб „Зарата”
През 2013 г. членовете на Коло-клуб „Зарата” продължиха да доразвиват
идеята за популяризиране на планинското колоездене в нашия регион.
Проведоха се три състезания по планинско колоездене от най-висок ранг
N-bike, кръг от националната купа, две състезания за деца 3 – 15 години.
На първото за сезона състезание за Купа „Зарата”, клубът събра рекорден
за България брой участници – 130 състезатели.
Членовете на клуба участваха и във всички големи национални и повечето
клубни първенства и организирани прояви в България и региона. През 2013
година членовете на клуба продължиха активно да почистват и маркират
вело - пътеки в околностите на Стара Загора.
Идеята на клуба за създаване на Байк – парк за първи път получи зелена
светлина и бе единодушно гласувана от комисията по спорта при
Общински съвет – Стара Загора, като през 2014 г. се очаква тя да стане
реалност за децата от Стара Загора, които ще могат да практикуват
планинско колоездене безопасно.
9. Туристически хор
Туристически хор „Средногорски звуци”
Хорът провежда своята дейност съгласно годишния си календарен план,
съобразен с регионалните и националният песенни празници. Съставът на
хора е от 58 хористи, като се забелязва идването на младо попълнение в
отделните хорови партии.
Проведени бяха 14 отделни участия в песенни празници, като по време на
песенните концерти, нашият хор винаги се открояваше с добре

балансираният си репертоар, официалното облекло и разбира се
изпълнението на отделните произведения. Многобройните концертни
участия му отредиха място в първата тройка на хоровете, членове на
Националното сдружение на туристическите хорове в България. По време
на Националния песенен празник компетентното жури го оцени като
отлично подготвен хор, имащ известен академичен привкус в своите
певчески изпълнения.
Можем да отчетем и отличното домакинство на Туристически хор
„Средногорски звуци” на 13-ти песенен празник „Средногорско ехо”,
който по традиция се провежда на 6 септември ежегодно и е включен в
културния календар на Община Стара Загора за този национален празник.
Туристически хор „Средногорски звуци се готви за своята 55 годишнина
(вторият хор, организиран в страната след легендарния туристически хор
„Планинарско ехо”,София), която ще се проведе на 9 май 2014 г. в залата
на ДТ”Гео Милев” от 18.00 ч.

Председател на ТД:
(Алексей Стоев)

