
Премиерът Сергей Станишев ще се спусне с лодка в бързеите на река Струма в 

Креснеското дефиле по време на състезанията за европейската купа по рафтинг на 

31 май и 1 юни, на които е патрон. Това съобщи днес на пресконференция 

управителят на Благоевградска област Владимир Димитров. Димитров запозна 

журналистите с програмата на предстоящото състезание заедно с представителя на 

Европейската федерация по рафтинг Борис Пуряков и кмета на община Симитли 

Апостол Апостолов. Това е първото събитие от подобен ранг на територията на 

България, а показателно за неговата значимост е и фактът, че министър 

председателят прие поканата да бъде патрон на състезанията, каза Владимир 

Димитров. Премиерът, както и областният управител на Благоевград, ще участват в 

демонстрационни спускания в бързите води на реката, в които ще могат да се 

включат и журналистите, отразяващи събитието. Надпреварата за европейската   

купа по рафтинг може да се превърне в бъдеще в емблематично събитие за община 

Симитли, на чиято територия се провежда, каза кметът на общината Апостол 

Апостолов. Оказва се, че едно от найдобрите трасета за спускания в бързи води не 

само в България, но и в Европа и в света, е в Кресненското дефиле, добави той. 

Общината има амбицията тук да се организират в бъдеще и надпревари за 

световната купа по рафтинг. Борус Пуряков, който е българин по произход и е бивш 

елитен гребец, в момента оглавява сръбската федерация по рафтинг и е 

международен съдия. Той каза, че дори водещите страни в този спорт като Чехия, 

Словакия, Германия, Италия, Норвегия, Русия нямат подобно трасе. Там 

състезанията се правят на изкуствени трасета, а тук природата е създала нещо 

уникално, коментира Пуряков. В Кресненското дефиле се очаква да премерят сили и 

умения около 300 състезатели от цяла Европа. Миналата седмица е било последното 

състезание от веригата за европейската купа в Австрия. Общо 10 кръга включва 

програмата на континенталното първенство за тази година  в Словения, Хърватска, 

Чехия, Словакия, Сърбия и други страни, сред които за първи път е и България, 

каза Борис Пуряков. Свои отбори за мъже и жени ще изпратят найдобрите в този 

спорт. В петък, 30 май, ще бъде генералната тренировка на участниците. Тогава ще 

се организират спускания с рафт и за ВИПгостите и журналистите, съобщи Пуряков. 

В събота сутринта, 31 май, ще бъде състезанието по слалом за мъже и жени в два 

манша, като се зачита подоброто от двете спускания, обясни той. Следобед ще бъде 

състезанието в спринта с дължина на трасето 400 метра, колкото е и за слалома. На 

1 юни ще бъде надпреварата в спускането по трасе с дължина 5600 метра с общ 

старт за по шест лодки. Състезанието важи едновременно за европейската купа и за 

балканската лига, обясни Борис Пуряков. Моето желание е това състезание да стане 

и кръг от световната купа. България има голям шанс за това. Пуряков оцени като 



възходящо развитието и на българския рафтинг. Българските състезатели миналата 

са завоювали призовото трето място в подобен старт. Сравнително добро е било 

представянето им и на последния кръг миналата седмица в Австрия 

.  
 

Екипиран с костюм за рафтинг и с предпазна каска, премиерът Сергей Станишев се спусна с лодка 

в буйните води на река Струма, в района на Кресненския пролом в ранния следобед днес. Заедно с 

министър-председателя, дългото един километър трасе покориха кметът на Община - Симитли, 

Апостол Апостолов, гардове на НСО и международният съдия по рафтинг Борис Пуряков. 

 
Провеждащото се състезание по рафтинг в Кренеската част на река Струма, е кръг от Европейския 

шампионат. В надпреварата участват отбори от 7 държави, сред които от България, Словакия, 

Сърбия, Чехия и други. 

 
Стотици любители на екстремния спорт наблюдаваха провеждащото се Европейско състезание и 

аплодираха уменията по гребане, показани от премиера Станишев и градоначалника на Симитли, 

Апостолов. За безопасността на спортното мероприятие бяха предприети засилени мерки за 

ограничаване на трафика по главен път Е-79, по цялото трасе за рафтинг са базирани екипи на 

Спешен център, огнеборци, служители от БЧК и много полицейски автопатрули. 

 
Река Струма е най-добрата в България и в Европа за провеждане на рафтинг, каза съорганизаторът- 

рефер Борис Пуряков. Той и премиерът Станишев са категорични, че има реална възможност в 

района Симитли - Кресна да се проведе Световното първенство по рафтинг. 

 
Състезанието, което е кръг за Европейската купа, приключва към 19 часа днес. 

 

 

 

 

Станишев се спусна с лодка, пи 

капучино в Сандански 

Премиерът Сергей Станишев премина с лодка 5200 метра по течението на 

река Струма в района на Кресненското дефиле. Спускането бе прелюдия 

към състезанието за Европейската купа по рафтинг. Екипът на Сергей 



Станишев бе поверен на шефа на Европейската федерация по рафтинг Борис Пуряков. 

Със специална екипировка министър-председателят седна в една лодка със съветника си Ивайло 

Данаилов, кмета на община Симитли Апостол Апостолов, гард от НСО и Борис Пуряков. 45 мин по- 

късно ВИП отборът финишира успешно, след като преодоля няколко от най-опасните участъци по 

течението на реката. 

 
Премиерът Станишев даде висока оценка на организаторите на състезанието. „Смятам, че природата ни 

е дала много добри условия за развитие на спорт и туризъм, от нас обаче зависи да ги опазим. Много 

лошо впечатление ми направи фактът, че река Струма е много мръсна и има много отпадъци”, заяви 

премиерът. Пред екологични организации той ще настоява за набелязването на мерки относно опазване 

на околната среда в Кресненския пролом. Часове по-рано Сергей Станишев откри дом за възрастни хора 

в Симитли, като заяви, че през мандата си за първи път е поканен да открие социално заведение. 

"България е в икономически подем и всичко това трябва да се усети от средностатистическия българин. 

Откриването на подобни центрове е доказателство за това”, заяви премиерът. 

По-късно той посети Сандански, където зави символично последния винт на монтираната платформа за 

детски колички и инвалиди пред ГУМ. Общо 15 платформи бяха поставени по главната улица на града. 

Премиерът беше посрещнат от кмета на общината Андон Тотев и областния управител Владимир 

Димитров. Заедно с него бяха зам.-председателят на Народното събрание Любен Корнезов и шефът на 

дирекция “Протокол” към Президентството Анатолий Пазийски, който е сандански зет. 

 

 

 
Екипиран с костюм за рафтинг и с предпазна каска, премиерът Сергей Станишев се спусна с лодка 

в буйните води на река Струма, в района на Кресненския пролом. Заедно с министър-председателя 

дългото един километър трасе покориха кметът на Община – Симитли, Апостол Апостолов, 

гардове на НСО и международният съдия по рафтинг Борис Пуряков. 

Провеждащото се състезание по рафтинг в Кренеската част на река Струма е кръг от Европейския 

шампионат. В надпреварата участват отбори от седем държави, сред които от България, Словакия, 

Сърбия, Чехия и други. 

Стотици любители на екстремния спорт наблюдаваха провеждащото се Европейско състезание и 

аплодираха уменията по гребане, показани от премиера Станишев и градоначалника на Симитли. 

За безопасността на спортното мероприятие бяха предприети засилени мерки за ограничаване на 

трафика по главен път Е-79, по цялото трасе за рафтинг са базирани екипи на Спешен център, 

огнеборци, служители от БЧК и много полицейски автопатрули. 

Река Струма е най-добрата в България и в Европа за провеждане на рафтинг, каза 

съорганизаторът-рефер Борис Пуряков. Той и премиерът Станишев са категорични, че има реална 

възможност в района Симитли – Кресна да се проведе Световното първенство по рафтинг. 

 

 

Премиерът мокър като кокошка Станишев едва не се обърна в буйните води на Струма, 

даде рискован старт на европейското по рафтинг 

 



 

събота, 31 май 2008 

 
Симитли 

 
Премиерът се спусна с гумена лодка в буйните води на река Струма днес. "Може да не се върна", каза с усмивка Сергей 

Станишев, когато в 13,25 часа стъпи в лодката. 

 
"Недейте да плачете, жив съм", каза веднага след като финишира в 14,12 часа на брега на реката. 

 
По този рискован начин той даде своеобразен старт на европейската купа по рафтинг, в която участват над 200 състезатели 

от 9 страни. 

 
Станишев седна в една лодка със съветника си Ивайло Данаилов, кмета на община Симитли Апостол Апостолов, с гард от 

НСО и с водача и съдия на турнира Борис Пуряков. 

 
"Много бе вълнуващо, бях редови член на екипажа и друг командваше в лодката. Рафтингът е много показателен, защото в 

него е важен екипът, солидарността между тези, които са в лодката", сподели премиерът. 

 
Той бе най-мокър от всички, защото избра мястото отпред и буйните води на реката го заливаха непрекъснато. В 

един момент лодката се закачи в скала, завъртя се, но не се обърна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станишев на рафтинг по Струма 

Словаци спечелиха спринта от Европейската 

купа до Симитли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Премиерът Сергей Станишев смени 

мотора със скоростно спускане по 

течението на река Струма, но заяви, 

че всяка секунда от преживяното си 

заслужава 

Снимка: Булфото 



Министър-председателят на Република България Сергей Станишев измина близо 4500 

метра по течението на река Струма по време на състезанието за Европейската купа по 

рафтинг. Екипиран по всички изисквания за безопаснoст, Станишев се спусна в лодка 

за седем души заедно с кмета на Oбщина Симитли Апостол Апостолов и президентa на 

Сръбската федерация по рафтинг Борис Пуряков. 

След като отново усети земя под краката си, премиерът заяви, че изживяването е много 

вълнуващо и емоционално. Той изненада всички с намерението си да създаде 

Българска федерация по рафтинг. 

- България има всички дадености за организирането и провеждането на състезания от 

този вид спорт. Страната ни има реални шансове да бъде и домакин на световна купа - 

каза той. 

Патронът на надпреварата допълни още, че рафтингът трябва да се приеме като 

национална черта и начин на мислене, защото изисква задружни усилия и синхрон, за 

да се преодолеят препятствията. Според него тази психология може да се окаже 

полезна за българина. Премиерът не пропусна да отбележи и разочарованието от 

впечатлението, което му е направила мръсотията по коритото на реката. 

- Природата ни е дала много добри условия за развитие на спорт и туризъм. Само от 

нас зависи да я опазим. Много неприятно ми стана, когато видях Струма толкова 

мръсна. Обещавам да обсъдим с министъра на околната среда и водите разрешаването 

на този проблем - каза той. 

Междувременно словашкият отбор Хазард спечели първите две дисциплини от старта 

за Европейската купа. Екипът записа време 1:03,18 минута. Най-добре от българските 

отбори се представи Арзус. Той се класира на 5-о място. 

 

Адриан Добрев 

 

 

 

 

 

Станишев в реката: 
 

Не плачете, жив съм 
 

Премиерът се пусна с лодка по Струма, гребе 5 километра 
 

 
 

Премиерът Сергей Станишев откри със спускане европейското първенство по 



рафтинг във водите на река Струма 

ФОТО Румен ЖЕРЕВ 

Благоевград. "Мечка страх, премиер не страх." Така може да се перифразира 

известната поговорка, след като Сергей Станишев смело се метна в гумена лодка, с 

която тръгна да покорява буйните води на р. Струма. Точно в 13,25 ч вчера, след като 

получи инструкции за безопасност от шефа на екипа Борис Пуряков, премиерът  

сложи каската, взе греблото и както му приляга, седна найотпред в плавателния    

съд. Компания вътре му правеха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, 

съветникът на Станишев Ивайло Данаилов, Пуряков и гард от НСО. Може да не се 

върна, подметна с усмивка премиерът на бурно аплодиращите го журналисти. 

Лодката потегли уверено напред по течението на реката, като въобще не личеше, че 

това е първо пускане на Станишев. Той уверено боравеше с греблото и като истински 

кърмчия водеше напред лодката. Беше облякъл непромокаем костюм, а спасителната 

му жилетка бе в цветовете на националния трибагреник и надпис "България". В един 

момент плавателният съд се закачи в скала, завъртя се опасно, но не се обърна. До 

финалната права по дългото 5,2 км трасе имаше още няколко критични момента, но 

със задружни усилия петимата мъже се справиха. Минаха без проблеми и в района 

преди въжения мост над реката, където тя се стеснява и става много буйна. 

Финишираха точно в 14,12 ч под бурните ръкопляскания на публиката. "Недейте да 

плачете, жив съм", пак с усмивка се обърна към чакащите го репортери премиерът. 

Той каза, че провеждането на европейската купа по рафтинг е добра инициатива, а 

страната ни има всички дадености да претендира и за световна купа. Според него 

екипността в рафтинга трябва да се възприеме като национална черта. Само 

колективните усилия и солидарността могат да ни изведат успешно във всякакви 

стръмни реки и бурни моменти, подчерта Станишев. Премиерът призна, че в лодката 

усещал съвсем различна тръпка от тази, когато е върху мотора. В лодката 

физическото натоварване е много поголямо. Усещаш всяка клетка на тялото. При 

мотора пък удоволствието е в скоростта, в това да усетиш машината. Просто са 

различни удоволствия, разказа той. И добави, че в лодката е бил редови член на 

екипажа, а командир е бил Пуряков. Рафтингът не е скъп спорт, но трябва да 

създадем федерация, за да стоим сериозно на международното поле, и тук да се 

провеждат и състезания за световната купа. Шефът на екипажа пък похвали 

премиера, че нито за миг не е трепнал и не се е уплашил от придошлата река. През 

цялото време той бе усмихнат, като че нищо страшно няма и не става, сподели Борис 

Пуряков. След това премиерът отиде да поздрави участниците в европейската купа 

по рафтинг. Над 200 души от 9 страни се състезават в три дисциплини  слалом, 



спринт и спускане. Щом видяха Станишев, състезателите се наредиха до него, за да 

се снимат. 

Владимир Симеонов 

 

 

Станишев се спуска с лодка в 

Кресненското дефиле 

Вто, 2008-05-20 12:21 

 

Премиерът Сергей Станишев ще се спусне с лодка в бързеите на река Струма в 

Креснеското дефиле по време на състезанията за европейската купа по рафтинг на 31 

май и 1 юни, на които е патрон. 

 

Това съобщи днес на пресконференция управителят на Благоевградска област 

Владимир Димитров. Димитров запозна журналистите с програмата на предстоящото 

състезание заедно с представителя на Европейската федерация по рафтинг Борис 

Пуряков и кмета на община Симитли Апостол Апостолов. 

 

Това е първото събитие от подобен ранг на територията на България, а показателно за 

неговата значимост е и фактът, че министър-председателят прие поканата да бъде 

патрон на състезанията, каза Владимир Димитров. Премиерът, както и областният 

управител на Благоевград, ще участват в демонстрационни спускания в бързите води 

на реката, в които ще могат да се включат и журналистите, отразяващи събитието. 

 

Надпреварата за европейската купа по рафтинг може да се превърне в бъдеще в 

емблематично събитие за община Симитли, на чиято територия се провежда, каза 

кметът на общината Апостол Апостолов. Оказва се, че едно от най-добрите трасета за 

спускания в бързи води не само в България, но и в Европа и в света, е в Кресненското 

дефиле, добави той. 

 

Общината има амбицията тук да се организират в бъдеще и надпревари за световната 

купа по рафтинг. Борус Пуряков, който е българин по произход и е бивш елитен 

гребец, в момента оглавява сръбската федерация по рафтинг и е международен съдия. 

Той каза, че дори водещите страни в този спорт като Чехия, Словакия, Германия, 

Италия, Норвегия, Русия нямат подобно трасе. Там състезанията се правят на 

изкуствени трасета, а тук природата е създала нещо уникално, коментира Пуряков. 

 

В Кресненското дефиле се очаква да премерят сили и умения около 300 състезатели от 

цяла Европа. Миналата седмица е било последното състезание от веригата за 

европейската купа в Австрия. Общо 10 кръга включва програмата на континенталното 

първенство за тази година - в Словения, Хърватска, Чехия, Словакия, Сърбия и други 

страни, сред които за първи път е и България, каза Борис Пуряков. 

 

Свои отбори за мъже и жени ще изпратят най-добрите в този спорт. В петък, 30 май, 

ще бъде генералната тренировка на участниците. Тогава ще се организират спускания с 



рафт и за ВИП-гостите и журналистите, съобщи Пуряков. В събота сутринта, 31 май, 

ще бъде състезанието по слалом за мъже и жени в два манша, като се зачита по- 

доброто от двете спускания, обясни той. 

 

Следобед ще бъде състезанието в спринта с дължина на трасето 400 метра, колкото е и 

за слалома. На 1 юни ще бъде надпреварата в спускането по трасе с дължина 5600 

метра с общ старт за по шест лодки. Състезанието важи едновременно за европейската 

купа и за балканската лига, обясни Борис Пуряков. 

 

Моето желание е това състезание да стане и кръг от световната купа. България има 

голям шанс за това. Пуряков оцени като възходящо развитието и на българския 

рафтинг. Българските състезатели миналата са завоювали призовото трето място в 

подобен старт. Сравнително добро е било представянето им и на последния кръг 

миналата седмица в Австрия. 
 

 

 
Завърши стартът за Европейската купа в река Струма 

 

 

 

 

 

 

 
Завърши стартът от Европейската купа по рафтинг в река Струма. 

Във втория ден на състезанието се проведе и последната 

дисциплина в програмата – спускането, след което станаха ясни и 

победителите в крайното класиране. Словашкият отбор „Хазард” 

зае първо място в генералното класиране. Тимът спечели и 

четирите дисциплини (слалом, спринт, head to head и спускане) и 

постигна максималния брой от 1000 точки. Втори в класирането е 

„Бийр Тийм” – Чехия, а на трето място завърши българският „X-Club”, което е много 

голям успех за страната ни. 

„Хазард” спечели спускането за Европейската купа по рафтинг в река Струма. Това 

бе четвърта победа от четири дисциплини за този тим. „Хазард” записа време 

26:29,08 минути. На второ място се класира българският „X-Club 1” с 27:19,07, а 

трети е отборът на „Бийр Тийм” – Чехия с 27:27,19 минути. 

Словашкият „Ювента Кидс” спечели старта от Европейската купа по рафтинг за 

жени. Тимът победи и в четирите дисциплини и събра максималния брой от 1000 

точки. Втори е българският „X-Club”, а на трето място в крайното класиране е 

„Авантура” – Сърбия. 

„Ювента Кидс” спечели спускането за жени от Европейската купа по рафтинг. Това е 

четвърта победа в дисциплините от това състезание за този отбор след успеха в 

слалома, спринта и „head to head” вчера. Ювента Кидс записа време 25:02,19 минути 

в днешния страт. Втори се класира българският „Адвенчър Нет” с 27:15,23, а трети е 

„Лиман” - Сърбия с 27:29,92 минути. Общо пет женски отбора взеха участие в 

последния старт от програмата. 



 

България може да кандидатства и получи домакинство на Европейското първенство 

по рафтинг през 2010 година с трасето по река Струма. Това съобщи за „Фокус” 

главният съдия на старта от Европейската купа Александър Пастир от Босна и 

Херцеговина. Според него трасето отговаря на всички изисквания за провеждане на 

такъв форум. „Приятно изненадани сме от организацията по провеждането на 

Европейската купа. За пръв път в България има такова състезание по рафтинг и 

всички са единодушни, че условията са прекрасни. Аз като представител на 

Международната рафтинг федерация ще напиша специален доклад за всичко това, 

което видяхме тук. Според мен за развитието на рафтинга в България трябва в най- 

скоро време да се създаде федерация по този спорт. Това ще позволи организирането 

на все по-престижни състезания”, допълни той. 

Кметът на oбщина Симитли Апостол Апостолов награди призьорите в старта от 

Европейската купа. Победител в генералното класиране при мъжете е словашкият 

„Хазард”, а при жените титлата спечелиха сънародничките им от „Ювента Кидс”. 

Над 200 състезатели от 6 държави участваха в старта за Европейската купа по 

рафтинг на река Струма. „Очакваме ви догодина пак тук, за да направим още едно 

хубаво състезание за Европейската купа, а защо не и за Световната купа. Мисля, че 

всички вие видяхте каква отлична организация може да се направи тук в Симитли и 

се надявам да сте доволни от престоя си в България”, заяви Апостол Апостолов. 

 

ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ В СТАРТА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА: 

1. „Хазард” – Словакия 1000 точки 

2. „Бийр Тийм” – Чехия 844 

3. „X-Club” 1 – България 718 

4. „Каньон” – Босна и Херцеговина 630 

5. „Адреналин” – Сърбия 612 

6. „Адвенчър Нет” – България 609 

7. „X-Club” 2 – България 591 

8. „Авантура” 1 – Сърбия 576 

9. „Марибор” 2 – Словения 561 

10. „Гусар” – Сърбия 546 

11. „Бобри” – България 543 

12. „Арзус” – България 528 

13. „Марибор” 1 – Словения 516 

14. „Тифран” 2 – Сърбия 492 

15. „Тифран” 1 – Сърбия 276 

16. „Адвенчър нет” 2 – България 108 

 
 

КЛАСИРАНЕ В СПУСКАНЕТО ПРИ МЪЖЕТЕ: 

1. „Хазард” - Словакия 26:29,08 минути 

2. „X-Club 1” – България 27:19,07 

3. Бийр Тийм” – Чехия 27:27,19 

4. „Каньон” – Босна и Херцеговина 28:53,47 

5. „X-Club 2” – България 29:15,46 

6. „Марибор 2” – Словения 29:20,69 

7. „Адвенчър Нет” – България 29:47,60 

8. „Адреналин” – Сърбия 29:52,67 



 

9. „Авантура 1” – Сърбия 30:22,09 

10. „Гусар” – Сърбия 30:41,89 

11. „Марибор” 1 – Словения 30:53,84 

12. „Арзус” – България 31:08,39 

13. „Борби” – България 31:38,33 

14. „Тифран 2” – Сърбия 32:04,78 

 

ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ ПРИ ЖЕНИТЕ: 

1. „Ювента Кидс” – Словакия 1000 точки 

2. „X-Club” – България 816 

3. „Авантура” – Сърбия 724 

4. „Адвенчър Нет” – България 582 

5. „Лиман” – Сърбия 511 

 

КЛАСИРАНЕ В СПУСКАНЕТО ЗА ЖЕНИ: 

1. „Ювента Кидс” - Словакия 25:02,19 минути 

2. „Адвенчър Нет” – България 27:15,23 

3. „Лиман” – Сърбия 27:29,92 

4. „X-Club” – България 27:49,38 

5. „Авантура” – Сърбия 28:42,38 

 
 

КЛАСИРАНЕ В „HEAD TO HEAD”: 

1. Хазард – Словакия 

2. Бийр Тийм – Чехия 

3. Адреналин – Сърбия 

4. Авантура – Сърбия 

5. X-Club 2 –България 

6. Марибор 2 – Словения 

7. Арзус – България 

8. Бобри – България 

9. Адвенчър Нет – България 

10. X-Club 1 –България 

11. Тифран 2 – Сърбия 

12. Марибор 1 – Словения 

13. Гусар – Сърбия 

14. Тифран 1 – Сърбия 

15. Каньон – Босна и Херцеговина 

 

КЛАСИРАНЕ В СПРИНТА: 

1. Хазард – Словакия 1:03,18 минута 

2. Бийр Тийм – Чехия 1:04,89 

3. Адреналин – Сърбия 1:11,16 

4. Авантура – Сърбия 1:12,94 

5. Арзус – България 1:14,61 

6. Бобри – България 1:18,19 

7. X-Club 2 –България 1:19,01 

8. Марибор 2 – Словения 1:19,34 



 

9. Адвенчър Нет – България 1:20,20 

10. X-Club 1 –България 1:20,28 

11. Тифран 2 – Сърбия 1:21,74 

12. Марибор 1 – Словения 1:22,00 

13. Гусар – Сърбия 1:32,37 

14. Тифран 1 – Сърбия 1:40,07 

15. Каньон – Босна и Херцеговина 1:22,10 и 50 наказателни точки. 

 

КЛАСИРАНЕ В СЛАЛОМА: 

мъже: 

1. Хазард – Словакия 156,63 точки 

2. Бийр Тийм – Чехия 180,77 

3. Каньон – Босна и Херцеговина 258,91 

4. X-Club 1 – България 269,47 

 

жени: 

1. Ювента Кидс – Словакия 281,16 

2. X-Club – България 462,472. 

3.Авантура – Сърбия 514,87 

 

Словашки отбор спечели спускането за Европейската купа 

 
Словашкият отбор „Хазард” спечели спускането за Европейската 

купа по рафтинг в река Струма, предаде репортер на Агенция 

„Фокус”. Това бе четвърта победа от четири дисциплини за този 

тим. „Хазард” записа време 26:29,08 минути. На второ място се 

класира българският „X-Club 1” с 27:19,07, а трети е отборът на „Бийр Тийм” – Чехия 

с 27:27,19 минути. 

 

КЛАСИРАНЕ В СПУСКАНЕТО: 

1. „Хазард” - Словакия 26:29,08 минути 

2. „X-Club 1” – България 27:19,07 

3. Бийр Тийм” – Чехия 27:27,19 

4. „Каньон” – Босна и Херцеговина 28:53,47 

5. „X-Club 2” – България 29:15,46 

6. „Марибор 2” – Словения 29:20,69 

7. „Адвенчър Нет” – България 29:47,60 

8. „Адреналин” – Сърбия 29:52,67 

9. „Авантура 1” – Сърбия 30:22,09 

10. „Гусар” – Сърбия 30:41,89 

11. „Марибор” 1 – Словения 30:53,84 

12. „Арзус” – България 31:08,39 

13. „Борби” – България 31:38,33 

14. „Тифран 2” – Сърбия 32:04,78 



 

Словашкият отбор „Хазард” спечели старта за Европейската купа 

 
Словашкият отбор „Хазард” спечели старта за Европейската купа 

по рафтинг в река Струма”, предаде репортер на Агенция „Фокус”. 

Тимът спечели и четирите дисциплини (слалом, спринт, head to 

head и спускане) и постигна максималния брой от 1000 точки. 

Втори в класирането е „Бийр Тийм” – Чехия, а на трето място завърши българският 

„X-Club”, което е много голям успех за страната ни. 

ВЕСЕЛИН МИШЕВ 

ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ В СТАРТА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА: 

1. „Хазард” – Словакия 1000 точки 

2. „Бийр Тийм” – Чехия 844 

3. „X-Club” 1 – България 718 

4. „Каньон” – Босна и Херцеговина 630 

5. „Адреналин” – Сърбия 612 

6. „Адвенчър Нет” – България 609 

7. „X-Club” 2 – България 591 

8. „Авантура” 1 – Сърбия 576 

9. „Марибор” 2 – Словения 561 

10. „Гусар” – Сърбия 546 

11. „Бобри” – България 543 

12. „Арзус” – България 528 

13. „Марибор” 1 – Словения 516 

14. „Тифран” 2 – Сърбия 492 

15. „Тифран” 1 – Сърбия 276 

16. „Адвенчър нет” 2 – България 108 

 

 

 

 
България може да получи домакинство на Европейското първенство през 2010 година 

 
България може да кандидатства и получи домакинство на 

Европейското първенство по рафтинг през 2010 година с 

трасето по река Струма. Това съобщи за Агенция „Фокус” главният съдия на 

старта от Европейската купа Александър Пастир от Босна и Херцеговина. 

Според него трасето отговаря на всички изисквания за провеждане на такъв 

форум. „Приятно изненадани сме от организацията по провеждането на 

Европейската купа. За пръв път в България има такова състезание по 

рафтинг и всички са единодушни, че условията са прекрасни. Аз като 

представител на Международната рафтинг федерация ще напиша специален 

доклад за всичко това, което видяхме тук. Според мен за развитието на 

рафтинга в България трябва в найскоро време да се създаде федерация по 



този спорт. Това ще позволи организирането на все попрестижни 

състезания”, допълни той. 

 

Започна дисциплината спускане от Европейската купа 

 
Започна последната дисциплина спускане от програмата на 

Европейската купа по рафтинг в река Струма, предаде 

репортер на Агенция „Фокус”. Участващите 16 мъжки и 5 женски отбора ще 

преодолеят трасе от около 4200 метра. След края на спускането ще стане 

ясно и крайното класиране в състезанието. До момента лидер е словашкият 

„Хазард” с 600 точки, следван от „Бийр Тийм” – Чехия с 528, „Адреналин” – 

Сърбия 372, българският „XClub 1” 366 и други. При жените води словашкият 

„Ювента Кидс” с 600 точки, пред нашия „XClub” 528, „Авантура” – Сърбия 448 

и други. 

 
 

Словашки отбор спечели трета дисциплина на Европейската купа 

 
Словашкият отбор „Хазард” спечели трета поредна дисциплина от 

Европейската купа по рафтинг в река Струма, предаде репортер на 

Агенция „Фокус”. След успеха в слалома и спринта, тимът 

триумфира и в „Head to Head” (една лодка срещу друга). В тази 

дисциплина участваха осем отбора, които се пускаха на принципа на елиминация. На 

финала „Хазард” победи Бийр Тийм от Чехия и взе максималния брой точки от 

дисциплината – 200. На трето място се класира сръбският Адреналин, който в 

„малкия финал” надделя над сънародниците си от Авантура. 

КЛАСИРАНЕ В „HEAD TO HEAD”: 

1. Хазард – Словакия 

2. Бийр Тийм – Чехия 

3. Адреналин – Сърбия 

4. Авантура – Сърбия 

5. X-Club 2 –България 

6. Марибор 2 – Словения 

7. Арзус – България 

8. Бобри – България 

9. Адвенчър Нет – България 

10. X-Club 1 –България 

11. Тифран 2 – Сърбия 

12. Марибор 1 – Словения 

13. Гусар – Сърбия 

14. Тифран 1 – Сърбия 

15. Каньон – Босна и Херцеговина 



 

 

 

 

Рафтинг: Словашки отбор спечели спринта от Европейската купа 

 
Симитли. Словашкият отбор „Хазард” спечели и втората дисциплина от старта за 

Европейската купа по рафтинг в река Струма, предаде репортер на Агенция 

„Фокус”. Тимът записа време 1:03,18 минута. На второ място се класира „Бийр Тим” 

от Чехия, а трети е сръбският „Адреналин”. Най-добре от българските отбори се 

представи „Арзус”, който е на пета позиция. Първите осем отбора от спринта се 

класират за следващата дисциплина „Head to Head”, която предстои да се проведе 

след малко. „Хазард” води в генералното класиране след двете дисциплини с 400 

точки пред „Бийр Тийм” с 352 и „X-Club 1” с 270 точки. 

 

 

 

КЛАСИРАНЕ В СПУСКАНЕТО: 
 

 

 

 

1. Хазард – Словакия 1:03,18 минута 

2. Бийр Тийм – Чехия 1:04,89 

3. Адреналин – Сърбия 1:11,16 

4. Авантура – Сърбия 1:12,94 

5. Арзус – България 1:14,61 

6. Бобри – България 1:18,19 

7. X-Club 2 –България 1:19,01 

8. Марибор 2 – Словения 1:19,34 

9. Адвенчър Нет – България 1:20,20 

10. X-Club 1 –България 1:20,28 

11. Тифран 2 – Сърбия 1:21,74 

12. Марибор 1 – Словения 1:22,00 

13. Гусар – Сърбия 1:32,37 

14. Тифран 1 – Сърбия 1:40,07 

15. Каньон – Босна и Херцеговина 1:22,10 и 50 наказателни точки. 

 

 

Започна дисциплината спринт от Европейската купа 

  Започна дисциплината спринт от състезанието за Европейската купа 
по рафтинг на река "Струма", предаде репортер на Агенция "Фокус". 

Това е втората дисциплина след слалома, който се проведе по-рано днес. В спускането 

ще участват 16 мъжки и три женски отбора. В слалома най-добре се представиха 

словашките отбори - "Хазард" при мъжете и "Ювента Кидс" при жените. 



 

 
 

Сергей Станишев: Изключително вълнуващо е да се спуснеш по р. Струма 

 

 

 

 

 

 

 
Изключително вълнуващо е да се спуснеш по р. Струма, каза 

премиерът Сергей Станишев, минути след като се спусна с лодка 

по част от маршрута на състезанието по рафтинг, предаде репортер 

на Агенция “Фокус”. Петдесетина зрители на състезанието за 

Европейска купа по рафтинг се скупчиха около министър-председателя, след като 

той завърши спускането си. Някои от тях искаха да си направят снимка с него, а 

други просто да разговарят. 

Станишев каза, че иска да направи среща с неправителствените организации по 

проблемите на екологично равновесие на река Струма и Кресненското дефиле, за да 

може то да бъде съхранено. 

 

Словашки отбор спечели слалома за Европейската купа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словашкият отбор „Хазард” спечели титлата в слалома от 

Европейската купа по рафтинг в река Струма, предаде репортер на Агенция "Фокус". 

Тимът премина по трасето за 2:36,76 минути и записа общо 15 наказателни точки в 

първия манш. След това „Хазард” записа 2:36,63 минути без наказателни точки във 

втория. По-доброто постижение се взима предвид в крайното класиране. На второ 

място е Бийр Тийм от Чехия, а трети е босненският Каньон. Българският отбор Х- 

Club 1 зае четвърто място в крайното класиране. При жените с най-добро постижение 

е словашкият Ювента Кидс. 

ВЕСЕЛИН МИШЕВ 

Класиране в слалома за Европейската купа: 

МЪЖЕ: 

1. Хазард – Словакия 156,63 точки 

2. Бийр Тийм – Чехия 180,77 

3. Каньон – Босна и Херцеговина 258,91 

4. X-Club 1 – България 269,47 



 

 

ЖЕНИ: 

1. Ювента Кидс – Словакия 281,16 

2. X-Club – България 462,472. 

3.Авантура – Сърбия 514,87 

 

Премиерът Сергей Станишев се спусна с лодка по Струма на състезанието по 

рафтинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4500 метра по течението на река Струма премина премиерът 

Сергей Станишев на лодка за седем души по време на състезанието за Европейска 

купа по рафтинг, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Заедно с министър- 

председателя се спусна и кметът на Симитли Апостол Апостолов. 

Предстои премиерът да поднесе приветствия към участниците в турнира - над 200 

състезатели от 7 страни. 

 

Словашки отбор постигна най-добър резултат в първия слалом от Европейската купа 

 

 

 

 

 

 

 
Словашкият отбор „Хазард” постигна най-добър резултат в първия 

слалом от Европейската купа по рафтинг в река Струма, предаде 

репортер на Агенция „Фокус”. Тимът премина по трасето за 

2:36,76 минути и записа общо 15 наказателни точки. В крайна 

сметка сборът от точки на „Хазард” е 171,76. На второ място в класирането е Бийр 

Тийм от Чехия, а трети е българският Х-Club 1. При жените с най-добро постижение 

е словашкият Ювента Кидс. 

 

Стартови номера на участващите отбори 



Стартови номера на участващите отбори в старта за Европейската 

купа по рафтинг: 

МЪЖЕ 

1. Адреналин – Сърбия 

2. Арзус – България 

3. Тифран 1 – Сърбия 

4. Марибор – Словения 

5. Бобри – България 

6. Авантура – Сърбия 

7. Адвенчър Нет – България 

8. Гусар – Сърбия 

9. Хазард – Словакия 

10. Х Клуб 2 – България 

11. Каньон – Босна и Херцеговина 

12. Х Клуб 1 – България 

13. Тифран 2 – Сърбия 

14. Бийр Тийм – Чехия 

 

ЖЕНИ 

1. Адвенчър Нет – България 

2. Ювента Кидс – Словения 

3. Авантура – Сърбия 

4. Х Клуб – България 

5. Лиман – Сърбия 

6. Марибор - Словения 

 

 

 

 

 

14 мъжки и 6 женски отбора ще участват в старта от Европейската купа 

 

 

 

 

 

 

 
14 мъжки и 6 женски отбора ще участват в старта от Европейската 

купа по рафтинг на река Струма. Това стана ясно по време на 

техническата конференция, предаде репортер на Агенция "Фокус". 

Отборите са представители на 6 страни - Чехия, Словакия, 

Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия и България. В последния момент са отказали 

участие състезателите от Хърватия. Първата дисциплина от програмата е слалом, 

като тя ще започне с малко закъснение от предвидения начален час 9,40. "Нормално е 

да има закъснения в програмата при нашите състезания. Причината е уточняване на 

някои подробности около лодките и трасето", обясни главният съдия на състезанието 

Александър Пастир. 



 

Започна техническата конференция за старта от Европейската купа 

 

 

 

 

 

 

 
Започна техническата конференция за старта от Европейската купа 

по рафтинг, предаде репортер на Агенция "Фокус". На т.нар. 

"среща на капитаните" се уточняват стартовите номера на 

отборите. Състезанието на река Струма в Кресненското дефиле 

започва в 9,40 часа с дисциплината слалом. Отбори от 7 държави ще участват в 

Европейската купа по рафтинг. Това са представители на клубове от България, 

Чехия, Словакия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Словения и Хърватия. 

 

Борис Пypяков: Трасето за рафтинг по река „Струма” е сред най-добрите в Европа 

 

 
Трасето за рафтинг по река „Струма” е сред найдобрите в 

Европа и аз гарантирам за това, заяви за Агенция „Фокус” 

сръбският специалист Борис Пypяков. Той помага за организацията на  

кръга от Европейската купа, който ще се проведе утре и в неделя в 

Кресненското дефиле. „Трасето е много трудно и само добри отбори могат 

да го преминат. По време на днешната тренировка това се потвърди и се 

стигна до обръщане на лодките на послабите тимове”, допълни той. Борис 

Пypяков, който е и международен съдия по рафтинг, счита отборите на 

Словакия и българския „Хклуб” за фаворити в предстоящото състезание. 

На старта от Европейската купа ще има 7 международни съдии, които са 

били и на Световното първенство в Република Корея миналото лято. „Това 

състезание е добър имидж за България. Лошото е, че досега нямаше 

информация за река „Струма” и условията, които предлага за рафтинг. С 

предстоящото състезание се популяризира това трасе и се разбира, че 

България има голям потенциал. Мисля, че представителите на 

Международната рафтинг федерация (IRF) ще останат доволни и тук ще се 

проведе и кръг от Световната купа в найскоро време”, допълни Пypяков. 

 

 
Апостол Апостолов: Очакваме около 8 000 зрители на утрешното състезание по 

рафтинг 



Очакваме около 8 000 зрители да присъстват на утрешното състезание от 

Европейската купа по рафтинг. Това заяви кметът на Симитли Апостол 

Апостолов, който организира състезанието. „До момента всичко върви 

нормално. Отборите са настанени и са им създадени необходимите условия за 

изява. Съгласували сме всичко за безопасността на състезателите и  

зрителите със съответните служби  КАТ, Полиция, Спешен център, БЧК, 

Пожарна, спасителния отряд с водолази. Има ангажирани над 50 души от 

общината, които помагат. Призовавам зрителите да бъдат дисциплинирани и 

да спазват наложените ограничения за заставане около трасето”, допълни   

той. 

 
 
 
 

Отбори от 7 държави ще участват в Европейската купа по рафтинг в Кресненското 

дефиле 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбори от 7 държави ще участват в Европейската купа по рафтинг в Кресненското 

дефиле край Симитли. Това са представители на клубове от България, Чехия, 

Словакия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Словения и Хърватия. Те направиха 

официални тренировки по трасето. Утре в в 8,30 часа е „срещата на капитаните”, на 

която ще бъде изтеглен жребият за стартовите номера. Състезанието започва в 9,40 

часа, като първо ще се проведе дисциплината слалом. Тя е в два манша, като целта на 

участниците е да преминат максимално бързо през вратите по трасето в 

Кресненското дефиле. На участниците, които са по шестима в лодка се начисляват 

наказателни точки. Те са от минус 5 при докосване на някоя от вратите, до минус 50 

при непреминаване на врата. На финала на трасето, което е около 400 метра, се 

отчитат времето и наказателните точки. За класирането се взима предвид по-доброто 

постижение в един от двата манша. 

 

Участниците в Европейската купа провеждат официална тренировка по трасето в 



 

Крeсненското дефиле 

 
Отборите участници в утрешния старт от Европейската купа по рафтинг провеждат официалните тренировки на 

трасето, на което ще се проведе състезанието. Вече са тук по-голяма част от чуждестранните отбори, които са 

заявили участие. Всички те изразиха задоволството си от състоянието на трасето и възможностите, които то дава 

за изява. Състезанието започва утре в 9,40 часа. Патрон е премиерът на Република България Сергей Станишев, 

който утре също ще се спусне по трасето в Кресненското дефиле. 

 

 

 
Оборудват с безжичен интернет трасето по река Струма за старта от европейската купа 

 

 
Феновете на рафтинга ще имат достъп до интернет по цялото трасе 

на река Струма за предстоящия кръг от европейската купа по 

рафтинг. Състезанието ще се проведе 30 май до 1 юни. Това съобщи 

пред Агенция "Фокус" кметът на град Симитли Апостол Апостолов. „Трасето по 

долината на река Струма, което е дълго 5600 метра, ще има безжично покритие”, 

обясни градоначалникът и един от основните организатори на престижното състезание. 

"Толкова значимо състезание по рафтинг се провежда за първи път в България и сме 

радостни от възможността да бъдем организатори. Щастливи сме и от това, че 

специалистите от Международната федерация по рафтинг са оценили природните 

дадености на нашата община. Надявам се това състезание, което е не само от 

регионално, но и от европейско значение, да бъде една добра предпоставка за 

развитието на рафтинга в България”, каза още Апостол Апостолов. 

Както е известно, България ще приеме за първи път рафтинг форум от такъв ранг. 

Около 20 отбора и 600 състезатели от цяла Европа се очаква да се включат в 

надпреварата. В спускането ще вземат участие мъжки и женски отбори, състоящи се от 

6 гребци, използващи еднакви лодки. Няма ограничения и такса за участие. Наградният 

фонд е EUR 6 000. 

По оценка на специалистите река Струма отговаря на всички необходими условия за 

организиране на големи състезания. Различната конфигурация и вида на трасето са 

подходящи за всички дисциплини в рафтинг спорта (слалом, спускане, спринт и head to 

head). Такива терени се намират изключително рядко по света и обикновено в 

зависимост от терена се организира само някоя от всички дисциплини. Журито ще 

бъде съставено от международни съдии, които са популярни имена от световния 

рафтинг спорт. 

Състезанието е разрешено от Интернационална Рафтинг Федерация и така България 

става пълноправен член на Европейската лига. Страните членки на лигата са Словения, 

Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия. 

 

 

 

 
ПРОМЕНЯТ ДВИЖЕНИЕТО В КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ 

 
Временна организация на движението на пътя в района на Кресненското дефиле ще 

бъде наложена от 31 май до 1 юни, съобщиха от пресцентъра на МВР. Промяната се 



налага заради провеждане на състезанието от Европейската купа по рафтинг 

ОДП - Благоевград уведомява гражданите, че се въвежда временна организация на 

движението на главен път Е-79 в района на Кресненското дефиле. Пътят ще бъде 

обозначен с пътни знаци, ще могат да се ползват обособени крайпътни отбивки за 

паркиране на служебни и лични автомобили, както и за зрителите. 

Полицията призовава всички участници в движението, пътуващи през Кресненското 

дефиле по това време, да шофират с повишено внимание, да спазват въведената 

временна организация на движението и стриктно да изпълняват указанията и 

разпорежданията на полицейските служители. 

 

 

СТАНИШЕВ СЕ ПУСКА ПО ТЕЧЕНИЕТО 

  Министър-председателят Сергей Станишев ще гребе по река Струма 
в Кресненското дефиле по време на eвропейската купа по Рафтинг. 

Състезанието ще се проведе на 31 май и 1 юни. Премиерът заедно с всички ВИП гости 

ще направи демонстративно спускане на 30 май (петък). Организаторите увериха, че 

ще се съобразят с всички правила на екстремните спортове и ще проведат обстоен 

инструктаж за безопасност. Те обещаха да осигурят цялата необходима екипировка на 

Станишев. При Рафтинга с непрофесионални състезатели обикновено екипажът е от 

четирима души, като единият задължително е опитен инструктор. 

Иначе на европейската купа ще стартират близо 300 състезатели. Сутринта на 31 май е 

надпреварата на слалом в две спускания, от които ще се зачита по-доброто. След това е 

предвиден спринт на 400 м. На 1 юни ще се състои състезание на 5600 м с 

едновременен старт на 6 лодки. Председателят на сръбската федерация Борис Пуряков, 

който е от български произход, обяви, че ще настоява състезанието по река Струма да 

стане кръг от Световната купа. 

ИЗТОЧНИК: 7 ДНИ СПОРТ – СТР. 17 

 

 

ПРЕМИЕРЪТ ЩЕ ПОДКАРА ЛОДКА ПО СТРУМА 

  Министър-председателят на България Сергей Станишев ще се 
спусне с лодка в бързеите на река Струма в Креснеското дефиле по 

време на състезанията за Европейската купа по Рафтинг на 31 май и 1 юни, на които е 

патрон. Това съобщи днес на пресконференция управителят на Благоевградска област 

Владимир Димитров. Димитров запозна журналистите с програмата на предстоящото 

състезание заедно с представителя на Европейската федерация по Рафтинг Борис 

Пуряков и кмета на Община Симитли Апостол Апостолов. Това е първото събитие от 

подобен ранг на територията на България, а показателен за неговата значимост е и 

фактът, че министър-председателят прие поканата да бъде патрон на състезанията, каза 

Владимир Димитров. Премиерът, както и областният управител на Благоевград, ще 

участват в демонстрационни спускания в бързите води на реката, в които ще могат да 

се включат и журналистите, отразяващи събитието. 

Надпреварата за Европейската купа по Рафтинг може да се превърне в бъдеще в 

емблематично събитие за община Симитли, на чиято територия се провежда, каза 



кметът на общината Апостол Апостолов. Оказва се, че едно от най-добрите трасета за 

спускания в бързи води не само в България, но и в Европа и в света, е в Кресненското 

дефиле, добави той. Общината има амбицията тук да се организират в бъдеще и 

надпревари за Световната купа по Рафтинг. Борус Пуряков, който е българин по 

произход и е бивш елитен гребец, в момента оглавява сръбската федерация по Рафтинг 

и е международен съдия. Той каза, че дори водещите страни в този спорт като Чехия, 

Словакия, Германия, Италия, Норвегия, Русия нямат подобно трасе. Там състезанията 

се правят на изкуствени трасета, а тук природата е създала нещо уникално, коментира 

Пуряков. 

В Кресненското дефиле се очаква да премерят сили и умения около 300 състезатели от 

цяла Европа. Миналата седмица е било последното състезание от веригата за 

европейската купа в Австрия. Общо 10 кръга включва програмата на континенталното 

първенство за тази година - в Словения, Хърватска, Чехия, Словакия, Сърбия и други 

страни, сред които за първи път е и България, каза Борис Пуряков. Свои отбори за 

мъже и жени ще изпратят най-добрите в този спорт. 

В петък, 30 май, ще бъде генералната тренировка на участниците. Тогава ще се 

организират спускания с рафт и за ВИП-гостите и журналистите, съобщи Пуряков. В 

събота сутринта, 31 май, ще бъде състезанието по слалом за мъже и жени в два манта, 

като се зачита по-доброто от двете спускания, обясни той. Следобед ще бъде 

състезанието в спринта с дължина на трасето 400 метра, колкото е и за слалома. На 1 

юни ще бъде надпреварата в спускането по трасе с дължина 5600 метра с общ старт за 

по шест лодки. Състезанието важи едновременно за европейската купа и за 

балканската лига, обясни Борис Пуряков. Моето желание е това състезание да стане и 

кръг от световната купа. България има голям шанс затова. 

БЪЛГАРСКА АРМИЯ – СТР. 13 

 

 

ПРЕМИЕРЪТ С. СТАНИШЕВ СЕ СПУСКА С ЛОДКА ПО БУРНИТЕ ВОДИ НА 

СТРУМА НА РАФТИНГА В КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА 

КУПА 

Премиерът Сергей Станишев ще направи първото спускане в 
бурните води на река Струма при старта на кръга от Европейската 
купа по Рафтинг, който ще се проведе от 31 май до 1 юни в 
Кресненското 

дефиле. Това обявиха на съвместна пресконференция вчера областният управител на 
Благоевград Владимир Димитров, кметът на община Симитли Апостол Апостолов и 
Борис Пyряков /на снимката/, член на международната федерация по този спорт. На 
журналистически въпрос дали Димитров и Апостолов ще последват примера на 
премиера двамата се пошегуваха, че ще се спуснат, но поотделно, за да не се изкуши 
някой да обърне лодката. 
Премиерът Станишев е официален патрон на това първо по рода си международно 
състезание в Кресненското дефиле, амбициите на Благоевград, Симитли и Кресна са 
да го направят ежегодно и да го развият като местна туристическа и спортна атракция. 
Борис Поряков, който е участвал в състезания по най-известните европейски Рафтинг 
трасета, определи долината на Струма като една от най-добрите в цяла Европа за този 
спорт с естествени дадености. 



В Чехия и Германия, които са сред световните сили в Рафтинга, каналите са изкуствено 
направени и няма постоянно течаща вода, а в река Струма всичко го има в естествен 
вид, каза Поряков. 
Той обясни, че на 30 май ще има официална тренировка на отборите, предвидено е 
спускане и за ВИП гостите. В слалома, който е насрочен за събота, ще се спуснат по 
бързейте с дължина 400 м мъжки и женски отбори с по шестима състезатели. За 
неделя е насрочено спускането по трасе с дължина 6 километра. Състезанието ще се 
проведе в участъка от началото на първия тунел в дефилето до т.нар. Крив тунел по 
посока Симитли-Кресна. Според кмета Апостол Апостолов само за спането и храната 
на над 300-те участници ще са нужни 30 000 лв. 
АВТОР: ИВАН ГЕОРГИЕВ 
ИЗТОЧНИК: СТРУМА – СТР. 3 

 
 
 

 
СТАНИШЕВ СЕ ПУСКА НА РАФТИНГ 

Премиерът Сергей Станишев се пуска с лодка във водите на река 
Струма. Това ще стане по време на състезанията за Европейската 
купа по Рафтинг, които ще се проведат на 31 май и 1 юни. 
Министър- 

председателят е патрон на проявата. Сигурно е, че той ще направи демонстрационно 
спускане, увериха организаторите. Един от съдиите - Борис Пуряков, уточни, че 
подобно състезание се провежда за първи път в България. То ще бъде в района на 
Кресненското дефиле. България има голям шанс да вземе медал, каза още реферът. 
По реката ще се спуснат част от ВИП гостите, като своето участие вече са потвърдили 
областният управител на Благоевград Владимир Димитров и кметът на община 
Симитли Апостол Апостолов. 
АВТОР: ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ 
ИЗТОЧНИК: СТАНДАРТ – СТР. 31 

 
 
 

 
СТАНИШЕВ СЕ БОРИ С БЪРЗЕИТЕ НА СТРУМА, ВМЕСТО С ИНФЛАЦИЯТА 

Премиерът Сергей Станишев щял се спусне с лодка в бързеите на 
река Струма в Креснеското дефиле по време на състезанията за 
европейската купа по Рафтинг на 31 май и 1 юни. Това съобщи 

управителят на Благоевградска област Владимир Димитров. Министър-
председателят не само приел поканата да бъде патрон на състезанията, но решил да 
участва и като рафтър. Той и областният управител на Благоевград щели да нахлупят 
каски и да хванат греблата в категорията" демонстрационни спускания". 
Инфантилният спортен устрем на премиера Станишев явно не знае 



предели. Сергей, както ни информират медиите, е запален плувец. Всяка сутрин 
правел по няколко дължини на басейна, преди да се отдаде на държавнически дела. 
Неотдавна той се прояви и като храбър аквалангист, което надлежно бе 
документирано и оповестено на широката общественост. А ето, сега се кани да 
покрие името си и със славата на рафтър. Това е така, защото освен към спорта, 
Сергей е силно пристрастен и към публичните изяви. Психолозите обясняват подобни 
склонности при 40-годишните неуспели в професията и в личния живот мъже с 
разбираемото желание да се компенсира именно недостигът на мъжественост. Е, до 
тук нищо лошо - нека Сергей още веднъж покаже на нацията какъв юнак я управлява 
и ръководи. Само дето нацията никак няма да се впечатли от битката му с юдите на 
Струма, защото очаква от него съвсем други подвизи. Впрочем, вече нищо не очаква, 
освен да изтече мандатът на това недоразумение. С трепет и ужас ще чакат 
юнаклъците Сергееви само охранителите от НСО, които сигурно вече разглеждат по 
картата извивките на реката и планират кой край кое дърво и кой вир ще клечи, 
докато Сергейчо се забавлява. Най-вероятно пред и зад правителствената лодка ще се 
спускат други две - с бодигардовете на премиера, въоръжени до зъби, мокри и 
опасно ядосани от поредното унижение. Не дай Бог, някой червен ветеран тъкмо в 
тази момент да изрази любовта си към младия син на партията. Като нищо ще го 
надупчат на решето. 
ИЗТОЧНИК: АТАКА – СТР. 24 

 
 

СТАНИШЕВ ЩЕ ГРЕБЕ ПО СТРУМА 

Сергей Станишев ще се спусне с лодка по река Струма в 
Кресненското дефиле. Това ще стане по време на Европейската купа 
по Рафтинг за мъже и жени на 31 май и 1 юни, съобщи Владимир 
Димитров, 

управител на Благоевградска област. 
Премиерът и ВИП гостите ще участват в демонстративното спускане на 30 май. Според 
правилата на екстремния спорт преди това Станишев ще премине през инструктаж за 
безопасност. Той ще получи и задължителната екипировка. При Рафтинг с аматьори 
екипажите обикновено са от четирима души, от които един е опитен инструктор. В 
състезанието по Струма ще стартират около 
300 състезатели от Стария континент. Освен в България Европейската купа включва 
състезания в още 9 държави. На 31 май сутринта е надпреварата на слалом в две 
спускания, от които ще се зачита по-доброто. После ще има спринт на 400 м. За 1 юни 
е предвидено състезанието по трасе с дължина 5600 м с общ старт на по шест лодки. 
Борис Пуряков, представител на Европейската федерация по Рафтинг, декларира, че 
Кресненското дефиле е уникално на Стария континент и може традиционно да 
приема стартове. Пуряков е начело на Сръбската федерация, но е българин по 
произход. Той обяви, че ще лобира състезанието по река Струма 



да стане кръг от Световната купа в екстремния спорт. АВТОР: СВЕТЛАНА 
ВАСИЛЕВА 
ИЗТОЧНИК: ТРУД – СТР. 34 

 
 
 

 
СТАНИШЕВ СЕ ВКЛЮЧВА В СЪСТЕЗАНИЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА ПО 

РАФТИНГ 

 
Община Симитли ще бъде домакин на състезанията за 
Европейската купа по Рафтинг, които ще се проведат на 31 май 
и 1 юни на река Струма в района на Кресненското дефиле. 

Спортното събитие е първо по рода си за цялата страна, заяви областният 
управител на Благоевград Владимир Димитров по време на пресконференция с 
участието на кмета на Симитли Апостол Апостолов и бившият тезател по кану-каяк 
Борис Пypяков, член на новосформираната Международна федерация по Рафтинг. 
Патрон на Рафтинг състезанието ще бъде премиерът Сергей Станишев, 
който лично ще изпита емоцията от атрактивния спорт. Примера му ще 
последват и областният управител и кметът на Симитли. 
Полагаме началото на събитие, което се надявам в бъдеще да се превърне в 
емблема за община Симитли, тъй като се оказва, че Кресненското дефиле предлага 
уникални условия за Рафтинг, с каквито не може да се похвали нито една европейска 
държава, заяви Апостолов. 
Кметското ръководство има амбицията Симитли да стане домакин и на състезанията 
за Световната купа по Рафтинг, допълни още градоначалникът. България има голям 
шанс да получи домакинство за Световната купа, потвърди и Пypяков, който 
допълни, че в повечето европейски страни условията за Рафтинг се създават по 
изкуствен начин, докато в община Симитли природата сама се е погрижила за това. 
Очаква се тази година да вземат участие над 300 състезатели от цяла Европа, както 
и състезатели от българския национален отбор по кану-каяк. 
На 30 май ще се проведе официалната тренировка, в която се очаква да обследват 
трасето в Кресненското дефиле почти всички участници. Тогава ще бъде предвидено 
и спускане за по- смелите ВИП гости и журналисти. На 31 май ще се проведе 
състезанието по слалом с участието на мъжки и женски отбори от по шест човека. 
Общата дължина на трасето за слалом и спринт е 400 метра, а за спускане – почти 
шест км. Спускането ще бъде на 1 юни. 
Водещите страни в Рафтинг спорта са Русия , Чехия, Словакия, Германия, Италия и 
Норвегия. Те са получили и най-добри постижения на проведеното през миналата 
седмица европейско 



състезание в Австрия, посочи Пypяков. 
За сигурността на състезателите и любителите на атрактивния спорт са взети 
всички необходими мерки, съобщи областният управител Владимир Димитров. 
По време на състезанията ще бъдат ангажирани служители на КАТ "Пътна 
полиция", "Гражданска защита", Спешния център. 
АВТОР: ЕЛИНА  ХРИСТОВА ИЗТОЧНИК: 
ДАРИК ИНТЕРНЕТ НОВИНИ 

 
 

В РАМКИТЕ НА ДВА ДНИ БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА КРЪГ ОТ 

ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА ПО РАФТИНГ 

Благоевград. От 31 май до 1 юни България за пръв път ще 
бъде домакин на кръг от Европейската купа по Рафтинг. 
Състезанието ще се проведе на територията на Кресненското 
дефиле и в тази 

връзка областният управител на Благоевград Владимир Димитров и кметът на община 
Симитли Апостол Апостолов дадоха специална пресконференция, предаде репортер 
на радио ‘‘Фокус’’ - Пирин . Областният управител на Пиринско изрази задоволство от 
това, че на територията на областта за пръв път ще се проведе състезание от подобен 
калибър и не случайно министър- председателят Сергей Станишев ще бъде патрон на 
проявата. 
Кметът на Симитли Апостол Апостолов определи предстоящото събитие като 
емблематично за общината. Той изрази надежда в бъдеще страната ни да стане 
домакин на кръг от Световното първенство по Рафтинг, тъй като според него трасето 
на Кресненското дефиле е едно от най-добрите в Европа. В състезанието се очакват да 
участват около 300 състезатели от цяла Европа включително и български състезатели, 
допълни Апостолов. 
Борис Пyряков, който е член на Международната федерация по рафтиг, обясни, че в 
петък, 30 май, ще се проведе официална тренировка, в която ще се включат всички 
състезатели, също така е предвидено и спускане за ВИП гости, като се очаква в 
бързите води на река Струма да се пуснат министър- председателят и областният 
управител. В събота започва слаломът, като в него ще се включат мъжки и дамски 
отбори от по 6 души. Дължината на слалома е около 400 метра и ще се проведе в два 
опита. Вечерта ще бъдат връчени медалите на победителите, а в неделя започва 
спускането по трасе, което е дълго 6 км с групов старт от по 6 лодки. Състезанията 
започват от Малкия тунел и ще завършат зад Кривия тунел. 
Желанието на организаторите е от следващата година проявата да се провежда вече 
на световно ниво, но всичко зависи тазгодишното представяне по отношение на 
организацията и от оценката на представителите на Международната федерация. До 
момента кръгове от Европейската купа се състояха вече в страните Словения, 
Хърватска, Чехия, сега в България след това в Словакия, като общо кръговете са 10 и в 
тях участват най- 



добрите състезатели. Най-силните страни в тази дисциплина са Чехия, Словакия, 
Германия, Италия и Норвегия, но според Пyряков българите са показали добро 
представяне на миналото Европейско в спокойни води и въпреки че нямат опит, имат 
възможност да го натрупат през следващите години и да започнат да показват още по-
добри резултати. „Но за това са необходими повече хора, които да се заемат с 
организирането на състезания от такъв род”, заключи Борис Поряков. Организаторите 
увериха, че са взети нужните мерки за безопасността на състезатели и зрители, като 
за целта са осигурени силите на „КАТ” - Пътна полиция, спешна помощ, подсигурени 
са още водни спасители от Българския червен кръст. „Всички се надяваме да станем 
свидетели на един хубав спортен празник”, заяви областният управител Владимир 
Димитров. 
Хасан ШЕКИРОВ 
РАДИО ФОКУС БЛАГОЕВГРАД 

 
 

Организатори 

 
Община Симитли ще бъде домакин на състезанията за Европейската купа по рафтинг, 

които ще се проведат на 31 май и 1 юни на река Струма в района на Кресненското 

дефиле. 

 

 
 

Кметското ръководство има амбицията Симитли да стане домакин и на състезанията за 

Световната купа по рафтинг, допълни още градоначалникът. България има голям шанс 

да получи домакинство за Световната купа, потвърди и Пypяков, който допълни, че в 

повечето европейски страни условията за рафтинг се създават по изкуствен начин, 

докато в община Симитли природата сама се е погрижила за това. 

 

Очаква се тази година да вземат участие над 300 състезатели от цяла Европа, както и 

състезатели от българския национален отбор по кану-каяк. 

 

 
 

На 31 май сутринта ще се проведе състезанието по слалом с участието на мъжки и 

женски отбори от по 6 човека. Те ще имат право на два опита, като ще се зачита по- 

успешното спускане, уточни Борис Пypяков. В събота следобед е състезанието за 

време. 

 

Общата дължина на трасето за слалом и спринт е 400 метра, а за спускане – почти 6 км. 

Спускането ще бъде в неделя, на 1 юни. 

 

Водещите страни в рафтинг спорта са Русия , Чехия, Словакия, Германия, Италия и 

Норвегия. Те са получили и най-добри постижения на проведеното през миналата 

седмица европейско състезание в Австрия, посочи Пypяков. 



За сигурността на състезателите и любителите на атрактивния спорт са взети всички 

необходими мерки, съобщи областният управител Владимир Димитров. По време на 

състезанията ще бъдат ангажирани служители на КАТ “Пътна полиция”, “Гражданска 

защита”, Спешния център и водни спасители от БЧК. 

 

 

 

 
ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ В СТАРТА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА ПРИ 

МЪЖЕТЕ 

 
1. „Хазард” – Словакия 1000 точки 

2. „Бийр Тийм” – Чехия 844 

3. „X-Club” 1 – България 718 

4. „Каньон” – Босна и Херцеговина 630 

5. „Адреналин” – Сърбия 612 

6. „Адвенчър Нет” – България 609 

7. „X-Club” 2 – България 591 

8. „Авантура” 1 – Сърбия 576 

9. „Марибор” 2 – Словения 561 

10. „Гусар” – Сърбия 546 

11. „Бобри” – България 543 

12. „Арзус” – България 528 

13. „Марибор” 1 – Словения 516 

14. „Тифран” 2 – Сърбия 492 

15. „Тифран” 1 – Сърбия 276 

16. „Адвенчър нет” 2 – България 108 

ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ ПРИ ЖЕНИТЕ 

1. „Ювента Кидс” – Словакия 1000 точки 
2. „X-Club” – България 816 

3. „Авантура” – Сърбия 724 

4. „Адвенчър Нет” – България 582 

5. „Лиман” – Сърбия 511 

 

 

 

 
Трасе 

 

 

 

 
 

Трасето, където се провежда състезанието е в Кресненското дефиле, на територията 

на община Симитли. За слалом и спринт е дълго 400 м, а за спускане (downriver) е 5 

600 м. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По предварително уточнена програма, в събота ще има два слалома - сутринта, а след 

обяд спринт и след него ‘head 2 head’. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В неделя - спускане по установеното трасе - 5600 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нивото на трудност на река Струма в частта, където ще се проведе състезанието за 

слалом, е - 4 - 4+, а останалата част е в границите 3 - 4+. 

 

 

 
 

Участници 

В състезанието участват 14 мъжки и 6 женски отбора. Те са представители на 6 

държави - България, Чехия, Словакия, Словения, Сърбия, Босна и Херцеговина. 

 
 

Стартови номера: 

 

 
 

МЪЖЕ 

1. Адреналин – Сърбия 

2. Арзус – България 



3. Тифран 1 – Сърбия 

4. Марибор – Словения 

5. Бобри – България 

6. Авантура – Сърбия 

7. Адвенчър Нет – България 

8. Гусар – Сърбия 

9. Хазард – Словакия 

10. Х Клуб 2 – България 

11. Каньон – Босна и Херцеговина 

12. Х Клуб 1 – България 

13. Тифран 2 – Сърбия 

14. Бийр Тийм – Чехия 

 

ЖЕНИ 

1. Адвенчър Нет – България 

2. Ювента Кидс – Словения 

3. Авантура – Сърбия 

4. Х Клуб – България 

5. Лиман – Сърбия 

6. Марибор - Словения 

 

 

 

 
Регламент 

 
Съществуват два типа екипи - от 4 души и от 6 души на лодка. Дисциплините са 

следните: 

 
1- “time trial” - спускане за време (спринт) – максимален брой точки – 100; 

 
2- “head 2 head” - една лодка срещу друга лодка - чрез елиминация - максималeн брой 

точки - 200; 

 
3- “slalom” - слалом... – спуска се една лодка за време -при правилно преминаване през 

вратите получава максимален брой точки – 300; 

 
4- «downriver”- спускане – между 4 и 8 лодки се спускат заедно. Това е най-трудната и 

най-дългата дисциплина. Победителят печели максимален брой точки – 400. 

 
Екипът, който събере най-много точки, от всички дисциплини - печели състезанието. 

 

 

 
Максималният брой точки, който може да се събере от четирите дисциплини е 1000 

точки. 



 

 
 

Програма по дати 

30.05.2008: Регистрация на отборите 

30.05.2008: Настаняване 

30.05.2008: Официална тренировка 
 

 

 

 
 

31.05.2008: 9.00 - Среща на капитаните и вписване на старта на 1. състезание 
 9.40 - Старт на 1-во състезание по слалом 
 11.40 - Старт на 2-ро състезание по слалом 
 15.00 - Старт на 1-во състезание по спринт 
 17.00 - Старт на 2-ро състезание по спринт 

 19.30 - Раздаване на наградите за слалом и спринт, вечеря и парти 

01.06.2008: 9.00 - Среща на капитаните 

9.40 - Старт на спускането 

13.00 - Раздаване на награди - площад “Септември”, град Симитли 

 

 

 

EUROCUP 2008 

За първи път в България се провежда състезание от такъв ранг. То е едно от 10 

състезания, които ще се проведат в Европа. 

 

 

Трасето, където се провежда състезанието е в Кресненското дефиле, на територията на 

община Симитли. За слалом и спринт е дълго 400 м, а за спускане (downriver) е 5 600 м. 

 

По предварително уточнена програма, в събота ще има два слалома - сутринта, а след 

обяд спринт и след него ‘head 2 head’. В неделя - спускане по установеното трасе - 

5600 м. 

 

Нивото на трудност на река Струма в частта, където ще се проведе състезанието за 

слалом, е - 4 - 4+, а останалата част е в границите 3 - 4+. 

 

 

Провеждането на регионална лига за Еврокупа 2008 в Кресненското дефиле е 

сериозна заявка за община Симитли, Република България да кандидатства за 

домакин на световното състезание по рафтинг 2009 година. 



Трасето в Кресненското дефиле е най-подходящо и поради факта, че по течението на 

река Струма има два язовира, които могат да осигурят достатъчен дебит, за 

провеждане на световно първенство и че успоредно на трасето се намира главен път 

Е79. 

 

 

 

 

 

 
 

Участници 

В състезанието участват 14 мъжки и 6 женски отбора. Те са представители на 6 

държави - България, Чехия, Словакия, Словения, Сърбия, Босна и Херцеговина. 

 
 

Стартови номера: 

 

 
 

МЪЖЕ 

1. Адреналин – Сърбия 

2. Арзус – България 

3. Тифран 1 – Сърбия 

4. Марибор – Словения 

5. Бобри – България 

6. Авантура – Сърбия 

7. Адвенчър Нет – България 

8. Гусар – Сърбия 

9. Хазард – Словакия 

10. Х Клуб 2 – България 

11. Каньон – Босна и Херцеговина 

12. Х Клуб 1 – България 

13. Тифран 2 – Сърбия 

14. Бийр Тийм – Чехия 

 

ЖЕНИ 

1. Адвенчър Нет – България 

2. Ювента Кидс – Словения 

3. Авантура – Сърбия 

4. Х Клуб – България 

5. Лиман – Сърбия 

6. Марибор - Словения 

 

 

ПРЕМИЕРЪТ ЩЕ ПОДКАРА ЛОДКА ПО СТРУМА 



Министър-председателят на България Сергей Станишев ще се спусне с лодка в 

бързеите на река Струма в Креснеското дефиле по време на състезанията за 

Европейската купа по Рафтинг на 31 май и 1 юни, на които е патрон. Това съобщи днес 

на пресконференция управителят на Благоевградска област Владимир Димитров. 

Димитров запозна журналистите с програмата на предстоящото състезание заедно с 

представителя на Европейската федерация по Рафтинг Борис Пуряков и кмета на 

Община Симитли Апостол Апостолов. Това е първото събитие от подобен ранг на 

територията на България, а показателен за неговата значимост е и фактът, че министър- 

председателят прие поканата да бъде патрон на състезанията, каза Владимир 

Димитров. Премиерът, както и областният управител на Благоевград, ще участват в 

демонстрационни спускания в бързите води на реката, в които ще могат да се включат 

и журналистите, отразяващи събитието. 

Надпреварата за Европейската купа по Рафтинг може да се превърне в бъдеще в 

емблематично събитие за община Симитли, на чиято територия се провежда, каза 

кметът на общината Апостол Апостолов. Оказва се, че едно от най-добрите трасета за 

спускания в бързи води не само в България, но и в Европа и в света, е в Кресненското 

дефиле, добави той. Общината има амбицията тук да се организират в бъдеще и 

надпревари за Световната купа по Рафтинг. Борус Пуряков, който е българин по 

произход и е бивш елитен гребец, в момента оглавява сръбската федерация по Рафтинг 

и е международен съдия. Той каза, че дори водещите страни в този спорт като Чехия, 

Словакия, Германия, Италия, Норвегия, Русия нямат подобно трасе. Там състезанията 

се правят на изкуствени трасета, а тук природата е създала нещо уникално, коментира 

Пуряков. 

В Кресненското дефиле се очаква да премерят сили и умения около 300 състезатели от 

цяла Европа. Миналата седмица е било последното състезание от веригата за 

европейската купа в Австрия. Общо 10 кръга включва програмата на континенталното 

първенство за тази година - в Словения, Хърватска, Чехия, Словакия, Сърбия и други 

страни, сред които за първи път е и България, каза Борис Пуряков. Свои отбори за 

мъже и жени ще изпратят най-добрите в този спорт. 

В петък, 30 май, ще бъде генералната тренировка на участниците. Тогава ще се 

организират спускания с рафт и за ВИП-гостите и журналистите, съобщи Пуряков. В 

събота сутринта, 31 май, ще бъде състезанието по слалом за мъже и жени в два манта, 

като се зачита по-доброто от двете спускания, обясни той. Следобед ще бъде 

състезанието в спринта с дължина на трасето 400 метра, колкото е и за слалома. На 1 

юни ще бъде надпреварата в спускането по трасе с дължина 5600 метра с общ старт за 

по шест лодки. Състезанието важи едновременно за европейската купа и за 

балканската лига, обясни Борис Пуряков. Моето желание е това състезание да стане и 

кръг от световната купа. България има голям шанс затова. 

БЪЛГАРСКА АРМИЯ – СТР. 13 

 

 

Станишев се спуска с лодка в Кресненското дефиле 

 
Вто, 20080520 13:21 

 
Премиерът Сергей Станишев ще се спусне с лодка в бързеите на река Струма в 

Креснеското дефиле по време на състезанията за европейската купа по рафтинг на 



31 май и 1 юни, на които е патрон. 

2008 
 

Виж 6 снимки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Станишев в лодката по река Струма - в 

началото 

Сн.: Bulphoto 

Като вълнуващо преживяване определи премиерът Сергей Станишев днешното си 

спускане с лодка в бързеите на р. Струма в Кресненското дефиле. 

Министър-председателят откри тук официално първото състезание по рафтинг за 

европейската купа, на което България е домакин и на което той е патрон. 

Рафтингът е нов спорт за България, това е екипен спорт, каза премиерът. Това изисква 

усилията на целия отбор, за да се пребори с течението. По думите на Станишев, тези 

качества трябва да се превърнат и в национална черта за българина. Само колективните 

усилия, само солидарността, отборността могат да ни изведат успешно през всякакви 

стръмни реки и бурни моменти, за да може България да върви нагоре и напред. 

Станишев се спусна в една лодка заедно с Ивайло Данаилов от неговия пресцентър и 

кмета на община Симитли Апостол Апостолов. Водач на лодката бе президентът на 

Сръбската федерация по рафтинг Борис Пуряков, който е председател на 

Международната федерация за този спорт и е един от организаторите на надпреварата 

за европейската купа. 

Министър-председателят каза, че му е направило лошо впечатление наличието на 

много боклуци по коритото на прекрасната българска река Струма. Той заяви, че в 

близките седмици ще покани на среща представители на екологични неправителствени 

организации и заедно с министъра на околната среда и водите, ще обмислят и дадат 

началото на национална инициатива за опазване на най-чистите и най-красиви места в 

България, за да радват те и българите, и гостите от чужбина 

 
 

Това съобщи днес на пресконференция управителят на Благоевградска област 

Владимир Димитров. Димитров запозна журналистите с програмата на предстоящото 

състезание заедно с представителя на Европейската федерация по рафтинг Борис 

Пуряков и кмета на община Симитли Апостол Апостолов. 

 

Това е първото събитие от подобен ранг на територията на България, а показателно за 

неговата значимост е и фактът, че министър-председателят прие поканата да бъде 

патрон на състезанията, каза Владимир Димитров. Премиерът, както и областният 

управител на Благоевград, ще участват в демонстрационни спускания в бързите води 

http://dnes.dir.bg/gallery.php?id=3059414


на реката, в които ще могат да се включат и журналистите, отразяващи събитието. 

 

Надпреварата за европейската купа по рафтинг може да се превърне в бъдеще в 

емблематично събитие за община Симитли, на чиято територия се провежда, каза 

кметът на общината Апостол Апостолов. Оказва се, че едно от най-добрите трасета за 

спускания в бързи води не само в България, но и в Европа и в света, е в Кресненското 

дефиле, добави той. 

 

Общината има амбицията тук да се организират в бъдеще и надпревари за световната 

купа по рафтинг. Борус Пуряков, който е българин по произход и е бивш елитен 

гребец, в момента оглавява сръбската федерация по рафтинг и е международен съдия. 

Той каза, че дори водещите страни в този спорт като Чехия, Словакия, Германия, 

Италия, Норвегия, Русия нямат подобно трасе. Там състезанията се правят на 

изкуствени трасета, а тук природата е създала нещо уникално, коментира Пуряков. 

 

В Кресненското дефиле се очаква да премерят сили и умения около 300 състезатели от 

цяла Европа. Миналата седмица е било последното състезание от веригата за 

европейската купа в Австрия. Общо 10 кръга включва програмата на континенталното 

първенство за тази година - в Словения, Хърватска, Чехия, Словакия, Сърбия и други 

страни, сред които за първи път е и България, каза Борис Пуряков. 

 

Свои отбори за мъже и жени ще изпратят най-добрите в този спорт. В петък, 30 май, 

ще бъде генералната тренировка на участниците. Тогава ще се организират спускания с 

рафт и за ВИП-гостите и журналистите, съобщи Пуряков. В събота сутринта, 31 май, 

ще бъде състезанието по слалом за мъже и жени в два манша, като се зачита по- 

доброто от двете спускания, обясни той. 

 

Следобед ще бъде състезанието в спринта с дължина на трасето 400 метра, колкото е и 

за слалома. На 1 юни ще бъде надпреварата в спускането по трасе с дължина 5600 

метра с общ старт за по шест лодки. Състезанието важи едновременно за европейската 

купа и за балканската лига, обясни Борис Пуряков. 

 

Моето желание е това състезание да стане и кръг от световната купа. България има 

голям шанс за това. Пуряков оцени като възходящо развитието и на българския 

рафтинг. Българските състезатели миналата са завоювали призовото трето място в 

подобен старт. Сравнително добро е било представянето им и на последния кръг 

миналата седмица в Австрия. 
 

 

 

Кметът на Симитли и партньор на премиера за рафтинг по Струма обвини отбора на 

Бойко "Витоша-Бистрица" в побой над съдия. Инцидентът не е извънреден - арбитрите 

отказват да свирят мачове от същата "В" група във Велинград. 



Престрелката между Сергей Станишев и Бойко Борисов се пренесе на аматьорско 

футболно ниво ("В" група) чрез кмета на Симитли и шеф на местния отбор 

"Септември" Апостол Апостолов-Поли. Бившият рефер, който през лятото се спусна 

по бързеите на Струма в една лодка с премиера, обвини отбора на столичния 

градоначалник "Витоша" (Бистрица) в мутренски прояви. 

 
Политическата кариера на Поли 

Апостолов е втори мандат кмет на Симитли. На последните местни избори (октомври 

2007) се яви като кандидат на коалиция "Бъдеще за Симитли" с подкрепата на БСП, 

НДСВ, социалдемократи и др. Отнесе конкуренцията с 67% от гласовете. Едва 16.5% 

взе Георги Лунджов от ГЕРБ, а подкрепеният от ДСБ, националисти и БЗНС 

Александър Костов получи 15.2%. 

През лятото т.г. Симитли беше домакин на кръг от Европейската купа по рафтинг под 

патронажа на Сергей Станишев. Премиерът не само уважи събитието, а в компанията 

на кмета осъществи екстремно спускане 5 км по течението на река Струма в района на 

Кресненското дефиле. В лодката до Станишев бяха още съветникът му Ивайло 

Данаилов, гард от НСО и като водач - сръбският рафтинг експерт Борис Пуряков. 

Часове по-рано Станишев откри дом за възрастни в Симитли и изтъкна, че през 

мандата си за първи път е поканен да открие социално заведение (проектът за 250 000 

евро е финансиран по програма ФАР и реализиран от община Симитли и местни 

фирми със съдействие на "Главболгарстрой", дружество "Знание"-София и 

неправителствената организация "Бализ"-Симитли). 


