
Впечатленията ми от Пирин  през изминалото лято 

Харесва ми да съм в планината и сред природата. Как птичките 
чуруликат рано сутрин, е много успокояващо. И тръпката, спомените, 
щастието, изживяно в това да опознаеш родината си.  

Много ме радва  да видя и други туристи в планината, освен нашата 
група. Когато бях на връх Вихрен, станах много рано, но си струваше 
приключението и страхотния спомен. Пристигнахме на хижа „Вихрен“ 
след дълъг път.  

Да, първоначално не беше толкова лесно изкачването, но после 
свикваш и ти е приятно. Даже, когато се заприказваш с някого, не усещаш 
как минава времето. Докато се изкачвахме, около нас се откри страхотна 
гледка, изживяването беше  невероятно. Все пак не всеки може да 
издържи на такава височина.  

Достигайки върха се откри удивителна гледка. Вятърът вееше косите 
ми, краката ми си почиваха на върха, а аз хапнах и пийнах малко вода, за 
да имам сили и за слизането.  

Заради походите през цялата година трупам знания, хубави и 
незабравими моменти. Бях и на поход до Попово езеро. Времето беше с 
нас. Слязохме от лифта и пристигнахме на хижа „Безбог“. Безбожкото 
езеро беше много красиво. Направихме си кратка почивка. Докато се 
наслаждавах на природата, ни раздадоха чувалчета и ръкавици, тъй като се 
включихме в кампанията ,,Да изчистим България заедно“. След като ни 
раздадоха необходимото, се впуснахме в едно забавно чистене. Видяхме 
какви ли не боклуци, но не само боклукът ни направи впечатление, а и 
изумителната гледка. Всеки бе съгласен с това, че: „В планината, кошче за 
боклук е собствената ни раница“. 

 Събрахме много отпадъци и бяхме много доволни, защото 
чистенето го превърнахме в надпревара кой ще събере повече боклук. 
Когато стигнахме до Попово езеро, ние го обиколихме, за да съберем 
повече хвърлени в красивата Пирин планина отпадъци.  

Седнахме до красивото езеро за почивка. В чистата и бистра вода, 
следяхме с поглед рибките и вдишвахме от чистия въздух на Пирина. 



След страхотната почивка отново трябваше да потеглим по обратния 
път.  

В планината си зададох много важен въпрос: “Ако туристът не пази 
природата, кой тогава?“. 

Но спокойствието и спомените не могат да се заменят с нищо друго.  

Какво да ви кажа, хубаво е да си в планината. 
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