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 БЪЛГАРСКА   ФЕДЕРАЦИЯ   ПО   ТУРИЗЪМ 

1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 , тел/факс – 02/ 9882966 
                       Тел: 02/ 9300 531; е – mail: bftourism@abv.bg; www.bftourism.net 

 

 
Н А Р Е Д Б А 

за провеждане на ЗИМЕН квалификационен поход-семинар „РИЛА - 2023” 

 

І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 Походът има за цел да повиши квалификацията на кадрите по пешеходен туризъм в 

методическо, организационно и техническо отношение. 

II. МЯСТО И ВРЕМЕ  

Зимния квалификационен поход-семинар е от ІI кат. по НСК и ще се проведе от 17 до 

19.02.2023 година в района на село Говедарци в Рила планина по следният маршрут и график 

на движение: 

  17.02.23 год./петък/ - До 12:00 часа - Пристигане в село Говедарци  

13.00 часа -  Пешеходен преход до х. Мечит. /3 ч./ 

16.00 часа - настаняване в х. Мечит /н/ 

19:00 часа – Техническа конференция. 

              18.02.23 год./събота/  -  8.00 часа – Пешеходен преход до ЦПШ Мальовица – хижа 

Ловна /н/ - 7.00 ч. 

              19.02.23 год./неделя/ - 8.00 часа - Пешеходен преход до вр. Зекирица – село 

Говедарци -6.00 ч. 

              16:00 часа – Отпътуване на участниците. 

По време на похода  ще се проведе семинар и ще бъдат дискутирани  въпроси относно: 

Проблемите на пешеходния туризъм в новото време; Държавния спортен календарен - план и 

планиране на дейността на клубовете; Изпълнение на изискванията по НСК и други проблеми 

свързани с пешеходния туризъм;  

Забележка: Часовете за ходене са дадени без почивките. 
III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

В похода могат да вземат участие инструктори по туризъм, планински водачи, майстори 

на спорта по ЕРСК от преди 1993 година, както и изявени туристи в момента, които активно 

участват в организациония  живот на клубовете по пешеходен туризъм на дружествата, 

членове на БФТ, както и туристи. Същите трябва да са с добра физическа подготовка и 

екипировка за преходи във високата планина за зимния период на годината. Участниците в 

похода трябва да се подготвят за събеседване и мнение по посочените по горе проблеми. 

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Всеки участник,  трябва да представи на ръководството на похода следните документи: 

-Индивидуална или групова /при повече участници от клуб/  планинска застраховка за дните 

на проявата. 

 -Предсъстезателен медицински преглед 

-Декларация, че участниците участват на собствена отговорност – подписва се при 

пристигането. За непълнолетни /до 18 години/– декларация от родителите, че са съгласни 

децата им да вземат участие в проявата. 

- такса участие както следва: 

 Вариант I - 115 лв. за членове БФТуризъм с платен членски внос, която включва ст. 

такса, 2 нощувки без храна, планински водач; 
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140.00 – за нечленове и членове - не платили членския си внос, която включва ст. такса, 

2 нощувки без храна, планински водач; 

 Вариант  II – 145 лв. за членове БФТуризъм с платен членски внос, която включва ст. 

такса, 2 нощувки със закуска и вечеря, планински водач; 170.00 – за нечленове и 

членове - не платили членския си внос, която включва ст. такса, 2 нощувки със закуска 

и вечеря, планински водач. 

Забележка: Превеждането на стойността на таксата е според варианта, който си 

изберете. Тези които нямат застраховака, могат да се свържат с Лилия Ангелова – 

Изпълнителен секретар на Федерацията, на телефон 0896 / 726 701 или директно да 

изпратят личните си данни (3 имена, ЕГН, адрес) на имейл: bftourism@gmail.com. 

Желаещите застраховка заявяват това предварително с подаването на заявката за 

участие. Полиците се получават на сборният пункт от участниците, ако са 

индивидуални, а в случай на групова застраховка, тя остава в ръководителя на 

похода. За обядите да се носи суха храна. 

 V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ 

БФТуризъм поема 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. При желание от страна на участниците, Федерацията ще 

осигури организиран транспорт от гр. София до Говедарци, като цената ще съобщим 

допълнително, в зависимост от броя на желаещите. 

VII. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Заявки за участие в квалификационния поход-семинар, трябва да се дадат в 

БФТуризъм най-късно до 03.02.2023 година –Трите имена , ЕГН и телефон  за връзка на 

адрес: БФТуризъм, бул.”В.Левски” 75, ет.5, ст.504 , София 1000 или на имейл: 

bftourism@gmail.com.  За справки и информация GSM 0896 726 701  - Ангелова. 

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

03.02.2023 година сумата от: 

 Вариант I -   115 лв. за членове БФТуризъм с платен членски внос или 

140.00 – за нечленове и членове, не платили членския си внос. 

Вариант  II – 145 лв. за членове БФТуризъм с платен членски внос или 

170.00 – за нечленове и членове, не платили членския си внос, 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 АД клон Раковски, София, 

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

издаде документ за внесените суми на участниците, като за целта тези, които са за сметка 

на дружества или клубове, трябва още със заявката да съобщят данни на дружеството или 

клуба, булстат и МОЛ /имената/, тъй като фактурата се издава до 5 дни от направеното 

плащане. След този срок, фактура няма да може да бъде издадена. 

За предпочитане е превода да стане по банков път. 

Б Ф Туризъм 
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