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Н А Р Е Д Б А 

за провеждане на осмата национална проява – “Скоростно изкачване на 7-те ПП за пет дни” -2019 

 

І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  
Проявата се посвещава на 143 годишнината от Априлското въстание и 124-та годишнината на организираното 

туристическо движение в България и  има за цел да се запази традицията за изкачването на 7-те планински първенци на 

най-големите седем планини в България 

II.ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ГРАФИК НА ДВИЖЕНИЕ 

Проявата ще се проведе от 19-23 .06.2019 година   под  домакинството на ТД”Сърнена гора “ Ст.Загора при 

следния график на движение:  

1-ви ден - 19.06. 19 г. /сряда/ до 6.00 сборен пункт гр. Стара Загора,  баня „Пиперка“.  Тръгване с транспорт за Пампорово – 

х.”Перелик” – изкачване на  вр.”Перелик” и връщане до хижата - с транспорт  гр. Доспат -  гр. Г. Делчев – гр. Банско – 

х.”Вихрен” 17.30 ч. Изкачване на вр. Вихрен – х.Бъндерица  до 20 часа. Нощувка в къщи за гости в Банско /н/ 

  Пешеходният преход е около 5 часа. 

2-ри ден - 20.06.19 г. /четвъртък/  - 7.30 часа с транспорт х.Бъндерица – Боровец – с лифт до Ястребец – х.Мусала – 

изкачване на вр.Мусала – х.Мусала – Боровец . С транспорт придвижване до х.Осогово  /н/ 

 Пешеходния преход е около 8-9.00 часа. 

3-ти ден - 21.06.19 г. /петък/ - 6.30 часа – преход х.Осогово – изкачване на вр.Руен – Осогово – х.Алеко/н/ 

 Пешеходен преход за деня 7- 8.00 часа 

4-ти ден - 22.06.19 г. /събота / - 6.00 часа   х.Алеко – изкачване на вр.Черни връх – х.Алеко – с транспорт х.Алеко – 

гр.София – гр.Копривщица – изкачване на вр.Богдан – гр.Копривщица – с транспорт Калофер – х.Рай около 21.00 часа /н/ 

 Пешеходен преход за деня 8-9 часа. 

  5-ти ден – 23.06.19 /неделя/ - 6.00 часа изкачване  - вр. Ботев - м.Паниците – с транспорт гр.Калофер – гр.Стара Загора – 

около 19.00 часа. 

 Преход за деня около 9.00 часа. 

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ, ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТИ 

В проявата могат да участват физически и психически  здрави туристи с необходимата подготовка за екстремни 

пешеходни прояви, които трябва да представят задължително на ръководството на проявата следните документи: 

1.Бележка за предсъстезателен медицински преглед 

2.Планинска застраховка за дните на проявата  за минимум 1000 лв. 

3.Декларация от всеки, че участва в проявата на собствена отговорност и ще спазва указанията на ръководството на 

проявата, същите ще се раздадат от ръководството. 

4.Лична карта. 

5.Такса за участие – 105 на участник. 

ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ: 14 .06.2019 ГОДИНА на адрес : София 1000, бул.”В.Левски” 75, ет.5-ти, ст.504, 

БФТуризъм, тел.02/  930 05 31; GSM 0882 966 451   Д.Кавъркова;e-mail: bftourism@abv.bg или Ст.Загора 6000, бул.”Цар 

Симеон Велики” 62, ТД”Сърнена гора” ,тел.042 / 63 84 35, моб.0882 966 462 – Иванка Петкова , секретар на ТД 

„Сърненагора“ Стара Загора ; 

Всеки клуб или индивидуални участници , трябва да изпратят най-късно до 14.06.2019 година  сумата от 105.00  лв. 

по  банков път на: BIC – UBBS BGSF,  IBAN – BGH 76 UBBS 842 310 107 457 12 при ОББ клон Мария Луйза , БФТуризъм. 

или със запис на адрес: БФТ, София 1000, бул.”В.Левски” 75, ет.5 , ст.504 на името на ДЕЛА ПАВЛОВА КАВЪРКОВА. 

Преводите по банков път, трябва да се пуснат най-късно пет дни предварително преди крайния срок, за да могат да бъдат 

получени по сметката, като при изписването на подателя да се пише само името на дружеството и града,  без ТД или само 

града ако дружеството е едно или името на участника, ако участва индивидуално. 

ІV. ЕКИПИРОВКА И СЪОРАЖЕНИЯ 

Всеки участник трябва да бъде снабден с екипировка и съоражение за високата планина съобразена с категорията 

на похода и сезона.  

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ 

 Организаторите осигуряват транспорта до подстъпите на върховете по маршрута. Останалите разходи  за пътни 

до Ст.Загора и обратно, храна  и четири нощувки в хижите са за сметка на участниците или клубовете в проявата. 

  

 Забележка: Желаещите да ползват намаление по хижите трябва да имат членска карта на БТС и членска марка 

за 2019 година. Желаещите да спят на бивак,   да си носят спален чувал, шалте и палатка. 

 

 

БФТуризъм 
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