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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
През 2017 година се навършват 100 години от създаването на организирано 

туристическо движение в Смолян. По този повод предлагам Туристическо дружество 
„Карлък“ – Смолян, наследник на първото туристическо дружество в Смолянско, да бъде 
удостоено с отличие на Община Смолян. 

Първото туристическо дружество в Смолянския край се ражда едва 5 години след 
освобождението на Средните Родопи от Османско робство – 1912 година. Роден от любовта 
към природата и родния край, туризмът тук се разгръща в твърде широки мащаби. От него 
впоследствие се раждат и различните видове туристически спортове: алпинизъм, пещерно 
дело, воден туризъм, коло-туризъм, ски-туризъм и най-вече спорта ориентиране. 

На 25 август 1917 година група ентусиасти, младежи и интелектуалци от Райково 
полагат основите и слагат началото на първото в Среднородопския край Юношеско 
туристическо дружество „Орфееви гори”. Затова тази дата се счита за рождена за 
организираното туристическо движение в Смолян и Смолянския край. 

 Поради широките цели, които си поставя, и поради желанието на много граждани да 
бъдат членове на новообразуваното туристическо дружество, на 11 август 1918 година, на 
общо събрание то се преименува в Културно-туристическо дружество „Орфееви гори”. На 
общо събрание на дружеството през август 1919 година се приема устав на новото дружество. 
За председател на дружеството е избран Коста Райчев Чилингиров. Уставът предвижда 
развитието на туризма и планинарството, откриване и запознаване с природните хубости и 
историческите забележителности на Средните Родопи. Дружеството организира задружни 
излети, екскурзии, срещи и събори. Доставя и разпространява пътеводители за 
забележителните места в Средните Родопи, отбелязва пътищата до тях, урежда изложби, 
сбирки от книги и предмети от областта на туризма. 

През 1923 година по решение на общото събрание на дружеството името се променя и 
става Културно-туристическо дружество „Славеви гори”. В следващите години дружеството 
организира и провежда много излети и събори, залесителни акции, културно-просветни и 
други прояви, които го правят бързо популярно в целите Родопи и в страната. 

По време на Втората световна война дейността на дружеството почти замира. През 
1957 година е възстановена организацията на българските туристи. Същата година се 
основава Туристическо дружество „Снежанка”, което е правоприемник на ТД „Орфееви 
гори”. През 1963 година ТД ”Снежанка” преминава към новосформираното общинско 
Туристическо дружество „Карлък”.  



В следващите години и до днес Туристическо дружество „Карлък” разгръща голяма по 
мащаби туристическа и спортна дейност. Клубът по ориентиране е един от водещите в 
страната. Многобройни и с голям туристически заряд са изявите на клуба по пешеходен 
туризъм. Ски-туризма и алпинизма също отбелязаха развитие. Днес дружеството наброява 
146 члена, организирани в клубове по пешеходен и ски туризъм, клуб по ориентиране, клуб 
алпинизъм и клуб на ветераните туристи, ученически клуб по туризъм.  

Освен туристическа и спортна дейност ТД „Карлък” стопанисва 4 хижи: „Смолянски 
езера“, „Студенец“, „Преспа“, „ Заставата“ и една благоустроена пещера „Ухловица”. 

 
Във връзка с гореизложеното и по повод 100-годишнината на организираното 

турристическо движение в Смолян и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и Раздел 
ІІ от Правилника за отличията на Община Смолян предлагам Общинският съвет да приеме 
следните  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
1.Удостоява Туристическо дружество „Карлък” – Смолян със „Златен плакет на 

Община Смолян”.  
 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да връчи 

отличието на Туристическо дружество „Карлък” – Смолян при подходящ повод. 
 
3. Възлага на Кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да впише 

удостояването на Туристическо дружество „Карлък” – Смолян със „Златен плакет на Община 
Смолян” в Почетната книга на Общината. 
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