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БЪЛГАРСКА   ФЕДЕРАЦИЯ   ПО   ТУРИЗЪМ 
    1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 , ел:02/ 9300 531;  

е – mail: bftourism@abv.bg; www,bftourism.net 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 

за  организиране и провеждане на 65 –та Международна туристическа регата по 

р. Дунав “ТИД- 2022” 
 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Шестдесет и петата международна Дунавска регата - ТИД-2022, стартира на 25 юни 2022 г. от Инголщат – 

Германия и завършва на 09 септември 2022 г. на Делтата в Румъния. 

 За водни туристи, желаещи да участват в регатата, етапите са както следва : 

Германия :         25.06.2022г. - 02.07.2022г.         Инголщадт-Регенсбург-Щраубинг-Ерлау 

Австрия :            03.07.2022г. - 12.07.2022г.          Инцел- Линц- Виена- Хайнбург 

Словакия :          13.07.2022г. - 16.07.2022г.         Братислава- Габчиково- Комарно- Щурово 

Унгария :            17.07.2022г. - 26.07.2022г.         Естергом- Вишеград – Будапеща -Мохач 

Сърбия :              27.07.2022г.                                 Апатин  

Хърватска:         28.07.2022г. – 29.07.2022г.        Алджмаш- Борово 

Сърбия:               30.07.2022г. - 12.08.2022г.         Бачка Паланка- Белград- Кусяк  

България:           13.08.2022г. - 27.08.2022г.          Ново село- Видин- Русе- Силистра 

Румъния/Делта: 28.08.2022г. - 07.09.2022г.          Калараш- Тулча- Свети Георги- Черно море   

 
Всеки кандидат за участие в регатата, трябва да бъде добре подготвен физически и технически за извършване преходи 

до 70 км при лоши метеорологични условия, да спазва утвърдените принципи и правила съгласно устава на ТИД за 

участие в регатата. ТИД по устав е пътуване с багаж в лодката - необходим е и колесар. 

За етапите e задължителен българския флаг отзад на лодката, а отпред на страната домакин. 

Желателно е на лодката да е изписано име. 

           За всеки етап максималният брой на българските участници е както следва: 

Германия –30     Хърватска - 40 

         Австрия   - 30     Сърбия    - 40 

          Словакия  - 30     България - 150 

Унгария – 50       Румъния   - 10 

 

II.УСЛОВИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ 
Заявилите участие за отделните етапи осигуряват лично пътуването си до началото на етапите и обратно. 

Срок за подаване на заявка – образец за етапите в Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия и 

Румъния - 01.06.2022 г. (образеца може да бъде изтеглен от раздел <файлове> на групата <ТИД България официална 

страница> във Фейсбук) и изпратена на и-мейл  адрес: stilian.bonev69@gmail.com. 

        

-      лична карта или  международен паспорт; 

- лична международна застраховка  за времето на участието. 

- всеки кандидат попълва декларация в страната ,  в която стартира 

- за участниците на възраст над 60 години – медицински преглед; 

- за деца под 18 години, участвуващи в етапите в чужбина – нотариално заверена декларация от непътуващия 

родител, която удостоверява неговото съгласие за пътуването на детето в чужбина; 

          
Стартовите такси за българи, подали заявка са:     

       -   за   Германия           -   50 EURO   

       -   за  Австрия              -   50 EURO        

       -   за  Словакия            -   20 EURO  

       -   за  Унгария              -   30 EURO  

       -   за Хърватска           -    5 EURO   

       -   за  Сърбия                -   35 EURO  

       -   за Румъния               -  40 EURO        

Стартовата такса за българи без заявка е 115 ЕURO, те се приравняват с индивидуалните участници от страни не членки 

на ТИД – Организацията. БФТуризъм няма да поставя в списъка със заявки лица, които нарушават правилата на ТИД в 

Българския участък от река Дунав .                                                                                                                       

      -    деца до 10 г. – без такса , 

Ученици и   студенти – 50 % намаление срещу съответния документ; 
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NB: Таксата за участие за етапите в Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия и Румъния се 

заплаща най-късно до 15.06.2022г. по следната банкова сметка: ОББ АД, бенефициент – БФТУРИЗЪМ, BIC – 

UBBSBGSF, IBAN – BG 76 UBBS 842 310 107 457 12. 

Таксата за участие за Българския етап се заплаща най-късно до 31.07.2022г. по следната банкова сметка: ОББ 

АД, бенефициент – БФТУРИЗЪМ, BIC – UBBSBGSF, IBAN – BG 76 UBBS 842 310 107 457 12 или на старта на 

всеки от етапите. 
 

 ЕТАП - ВИДИН – СИЛИСТРА 

Заявка – образец за участие в българският етап на “ТИД-2022” се подава от Клуба по воден туризъм 

/тур.д-во/ или индивидуално в срок до 31.07.2022г. на имейл адрес stilian.bonev69@gmail.com (образеца може да 

бъде изтеглен от раздел <файлове> на групата <ТИД България официална страница> във Фейсбук).   
На  ръководството  на похода, трябва да се представят следните документи:  

         -   Декларация за съгласие с правилата за провеждане на похода  

         - сключена поименна или групова застраховка  “злополука” за дните на проявата – минимум за 1000 лв. 

- Такса участие в целия български етап – 70 лв ;  

-    Такса за участие в част от българския етап – 7 лв за ден; 

- за деца под 10 години – безплатно;  

-    Ученици и студенти – 50 % намаление срещу заверен документ за завършена година.  
 

                Графикът за провеждане на българския етап за 2022 година: 
      

13.08.Събота. 

14.08.Неделя. 

15.08.Пон. 

16.08.Вторн. 

17.08.Сряда. 

18.08.Четв.  

19.08.Петък. 

20.08.Събота. 

21.08.Неделя. 

22.08.Пон. 

23.08.Вторн. 

24.08.Сряда. 

25.08.Четв. 

26.08.Петък. 

27.08.Събота 

Ново село 

Видин 

Почивен ден (екскурзия)* 

Лом 

Козлодуй 

Остров 

Загражден 

Белене  

Кривина 

Русе 

Почивен ден (екскурзия)* 

Ряхово 

Тутракан 

Ветрен 

Силистра 

 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

833 

791 

 

745 

704 

661 

625 

577 

534 

495 

 

464 

432 

396 

375 

 

51 

42 

 

46 

41 

43 

36 

48 

38 

39 

 

31 

32 

36 

21 

  *Организираните екскурзии през почивните дни се заплащат допълнително! 

        

III.ЕКИПИРОВКА И  СЪОРЪЖЕНИЯ 
Всеки участник в гребната регата, трябва да бъде екипиран за провеждане на многодневен воден поход, лодката 

му да бъде снабдена с колесар и багажът така подбран, че да се помести в нея . 

           Осигуряването на бивачни съоръжения, обезопасена лодка, шприцка, спасителна жилетка, българско флагче, 

личен превързочен пакет и необходими лекарства е задължение на всеки участник. 

           . 

IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

Председателите /секретари/ на туристически дружества и клубовете по воден туризъм отговарят за   

предварителния инструктаж на участниците и запознаването им с правилника на ТИД, Условията за участие, правилата 

и настоящата Наредба. 

ТИД Е ГРЕБЕН ПОХОД С БАГАЖ В ЛОДКАТА! В района на биваците няма да бъдат допускани автомобили! 

          С настоящата наредба следва да се запознаят всички членове на клубовете по воден туризъм и туристическите 

дружества.  

                          

ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ: 

Българска  федерация по туризъм – тел.  02/ 930 05 31; GSM 0882 966 451 – кратък 6451, mail: 

bftourism@abv.bg 
 Ръководител за българския етап Стилиан Бонев тел. 0885 855 880, 

Имейл: stilian.bonev69@gmail.com 

Организатори по места: 

Видин:         Тодор Попиванов,     телефон за контакт: 0898 656 114; 

Козлодуй:    Артьом Цветанов,     телефон за контакт: 0887 612 441; 

София:         Цвети Крусашки,      телефон за контакт: 0887 774 469; 

Русе:             Милка Влахова,         телефон за контакт: 0896 688 552; 

Тутракан:    Красимир Атанасов, телефон за контакт: 0889 993 488.         

     

 

Б Ф Туризъм 
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