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Кметът на община Хасково Добри Беливанов се срещна с участниците от „Международен 

младежки поход по суша и вода“. Повече от 50 младежи от България и Русия участват в 

похода. Той се организира от инициативен и организационен комитет с председател Добри 

Беливанов по повод 140 години от Руско –Турската Освободителна война. В организацията 

участват и представители на Българската Православна Църква а от руска страна от ордена 

„Александър Невски“. 

Групата е в България от 14 август и ще остане до 4 септември. Децата минават по стъпките 

на руската армия в България, като всеки ден са в различен град и се запознават с връстниците 

си. Част от маршрута се изминава с каяци по реки язовири и езера. Вечер са предвидени 

лагери на открито с различни занимания. 

Днес децата участваха в срещи в Младежки център в Хасково, където се учиха да играят 

право хоро заедно с танцьорите от „ Южняче“ под ръководството на хореографа Галина 

Щерева. Българският фолклор  бе представен от музикантите от Народен оркестър на община 

Хасково. 

Туристическия информационен център представи Хасково в специална турестическа 

обиколка, руските гости разгледаха и част от експозицията на Регионалния исторически 

музей. 

....

Повече от 50 младежи от България и Русия участват в „Международен младежки поход по 

суша и вода“. Той се организира от инициативен и организационен комитет с председател 

кметът на Хасково Добри Беливанов по повод 140 години от Руско –Турската Освободителна 

война. 

В организацията участват и представители на българската православна  църква, а от руска 

страна от ордена „Александър Невски“. 

Групата е в България от 14 август и ще остане до 4 септември. Децата минават по стъпките 

на руската армия в България, като всеки ден са в различен град и се запознават с връстниците 

си. Част от маршрута се изминава с каяци по реки язовири и езера. Вечер са предвидени 

лагери на открито с различни занимания. 

В Хасково децата участваха в срещи в Младежки център, където се учиха да играят право 

хоро заедно с танцьорите от „Южняче“ под ръководството на хореографа Галина Щерева. 

Българският фолклор  бе представен от музикантите от Народен оркестър на община 

Хасково. 

Туристическия информационен център представи Хасково в специална обиколка, руските 

гости разгледаха и част от експозицията на Регионалния исторически музей. 

.... 

30-тина деца, участници във Втория „Международен младежки поход по суша и вода“, се 

научиха да играят  право българско хоро в Младежкия център на Хасково в предиобедния 

понеделник. Групата е в България от 14-ти август до 4-ти септември. 

Под вещите напътствия на ръководителя на ансамбъл „Южняче“ Галина Щерева гостите 

разучиха стъпките. С превода от български на руски в роля влезе и общинският съветник от 

местния парламент д-р Валя Иванова. Тя се хвана и на хорото, като обясни на гостите, че най-

важното е да отворят сърцата си за вълшебната ритмика на българската музика. 

Младежите и децата от Русия и връстниците им от „Южняче“ танцуваха заедно и на открито 

пред Младежкия център под съпровода на Народен Оркестър към община Хасково. В 

програмата си в Хасково гостите са включили и туристическа обиколка на града, както и обяд 
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с кмета Добри Беливанов. 

Групата е в България по повод 140 години от Руско-Турската Освободителна война. 

Посещението е организирано от инициативен и организационен комитети с председател 

Добри Беливанов.  

По-късно гостите разгледаха и експозициите в Регионалния исторически музей. 

 

Деца и младежи от България и Русия, участници в Международен туристически поход, 

посетиха Стара Загора в рамките на инициатива, посветена на 140-та годишнина от 

Шипченската епопея. В рамките на два дни те посетиха културно-исторически 

забележителности, придружени от представители на Младежкия клуб по пешеходен туризъм 

към Туристическо дружество „Сърнена гора“. 

 

Участниците в похода се включиха и в ХII-я Национален тракийски фолклорен събор 

„Богородична стъпка“, който се проведе през уикенда на Старозагорските минерални бани. 

Вокална група „Невски” изпълни „Хубава си моя горо”, „Майски валс” и „Моя страна, моя 

България”. Гостите, настанени в Международния младежки център на Община Стара Загора, 

бяха очаровани от престоя си в града и от гостоприемството на домакините. 

 

Походът на младежите в България включва и водни преходи с каяци по язовир Искър, река 

Струма, язовирите в Западни Родопи и по р. Арда, както и  преходи пеша. Идеята за похода е 

на Инициативен комитет, начело с кмета на Хасково Добри Беливанов. От руска страна 

инициатори са "Клуб на кавалерите на ордена Александър Невски" и Младежки гребен клуб 

„Буревестник” от Санкт Петербург. Инициативата се провежда със съдействието на 

общините, през чиито територии преминава маршрутът, Национално сдружение на малкия и 

среден бизнес, Асоциация на българските градове и региони и други НПО. 

 

Основната цел на похода е да предостави възможност за общуване „лице в лице” между 

младежите, да изгради взаимно уважение, отборен дух, физическа издръжливост и твърдост 

на характера, както и да възпита грижовно отношение към околната среда. 
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