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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” -2023 

 

І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  
Проявата се посвещава на 147 годишнината от Априлското въстание и 128-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 21-25 .06.2023 година под домакинството на ТД”Сърнена 

гора “ Ст.Загора при следния график на движение:  

1-ви ден - 21.06. 23 г./сряда/ до 6.00 сборен пунк гр.Стара Загора бул.”Цар Симеон Велики” 

62 – ТД”Сърнена гора” 

 6.30 часа 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.Вихрен  до 20 часа /н/ 

  Пешеходния преход е около 5 часа. 

2-ри ден - 22.06.23 г. /четвъртък/  - 7.00 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 10.00 часа. 

3-ти ден - 23.06.23 г. /петък/ - 7.00 часа – преход х.Осогово – изкачване на вр.Руен – Осогово 

/н/ 

 Пешеходен преход за деня 8.00 часа 

4-ти ден - 24.06.23 г. /събота / - 7.00 часа  с транспорт х.Осогово – гр.Кюстендил – гр.София 

– 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  мест. “Паниците “ 

– вила Мечкарови около 21.00 часа /н / 

 Пешеходен преход за деня 6 часа. 

  5-ти ден – 25.06.23 /неделя/ - 6.00 часа изкачване на вр. Ботев през Параджиците – връщане 

до м.Паниците – с транспорт гр.Калофер – гр.Стара Загора – около 19.00 часа. 

 Преход за деня около 10 часа. 

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ, ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТИ 

В похода могат да участват членове на БФТ и индивидуални туристи, физически и 

психически здрави и с необходимата подготовка за мероприятия от този ранг, които трябва 

да представят на главния ръководител на похода следната документация:  

1.Бележка за предсъстезателен медицински преглед;  

2. Застраховка злополука на спортисти (за препоръчване с допълнителни покрития) за 

не по-малко от 1000 лв. на човек за дните на проявата, която е задължителна!!! /Във връзка с 

промяна статута на БФТуризъм и лицензирането и като Спортна Федерация, стандартната 

туристическа застраховка НЕ ПОКРИВА рискове по време на спортни прояви на 

Федерацията/. Със заявката се подават и данните за застраховка – трите имена и ЕГН. 

Застраховката е за сметка на участниците в проявата.  
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Без застраховка, участниците няма да се допускат до участие в похода.;  

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

главния ръководител и водача на похода – подписват се при тръгването;  

4.Такса участие – за клубове членове на БФТуризъм  - 220  лв. и за нечленове на 

БФТуризъм – 240 лв, в която влизат четири нощувки – х. Вихрен, х. Осогово, вила 

Мечкарови, транспорта по маршрута и проф. планински водач.  

Останалите разходи  за пътни до Ст.Загора и обратно и храна са за сметка на 

участниците или клубовете в проявата.  

Всеки клуб или индивидуални участници, трябва да изпратят най-късно до 10.06.2023 

година сумата от 220 лв. – за членове на БФТ и 240 лв. за нечленове в офиса на 

федерацията или със запис на адрес: БФТуризъм, бул.”В.Левски” 75, ет.5, ст.504, София 

1142, на името на ЛИЛИЯ ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА или по банков път: ОББ клон Раковски, 

БФТуризъм, BIC – UBBSBGSF, IBAN – BG 76 UBBS 842 310 107 457 12. БФТ ще издаде 

документ за внесените суми на участниците, като за целта тези, които желаят фактурите да са 

за сметка на дружества или клубове, трябва да изпратят данни за  булстат, МОЛ /име/.  

ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ ДО 10.06.2023 ГОДИНА на адрес : София 1000, 

бул.”В.Левски” 75, ет.5-ти, ст.504, БФТуризъм, тел.02/  930 05 31; GSM 0882 966 451 и 089 

672  6701 – Л.Ангелова; e-mail: bftourism@abv.bg или Ст.Загора 6000, ,бул.”Цар Симеон 

Велики” 62, ТД”Сърнена гора” ,тел.042 / 63 84 35, моб. 0888143169– Ваня Петкова, 

организатор на проявата при ТД „Сърненагора“ и 0883/225055– Даниела Велева секретар на 

ТД „Сърненагора“ Стара Загора ; 

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 организационните разходи за подготовката и 

провеждането на проявата. Разходите за храна и за пътни до родните места, са за сметка на 

клубовете, дружествата или самите участници.  

  

 Забележка: Желаещите да ползват намаление по хижите трябва да имат членска 

карта на БТС и членска марка за 2023 година.  
 

 

БФТуризъм 
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