БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 , тел 02/ 9300 531;
е – mail: bftourism@abv.bg ; www.bftourism.net
НАРЕДБА
за провеждане на 27 –я национален турстически поход “По пътя на Бенковски - 2018”
І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Проявата се посвещава на 142-та годишнина от смъртта на Георги Бенковски и 142-та годишнина от
Априлското въстание, 141 години от началото на Руско-турската освободителна война. Чрез проявата туристите ще
преминат по последния кървав път на Хвърковатата чета, ще се запознаят и поклонят пред подвига и саможертвата
на героите от Април 1876 г., ще обходят паметни исторически места и природни забележителности на Средна гора и
част от националния парк “Централен балкан” – Златишко-Тетевенската планина.
II. МЯСТО И ВРЕМЕ
Походът е от ІІІ категория по НСК и ще се проведе в Средна гора и Стара планина от 21– 25.05.2018 г., при
следния график на движение и програма:
21.05. 18 г. / понеделник / -До 11.30 часа – пристигане и регистриране на участниците в гр. Панагюрище - ТД
“Бунай”, ул.”Кръстьо Гешенов” – лятното кино; Поклонение на участниците в похода пред паметника на Априлци
/центъра на града/
12.30 часа – превозване на участниците с автобус от гр. Панагюрище – вилата на МОК
„Асарел“ . Потегляне на походната колона от вилата на МОК „Асарел - х. Сакарджа – 4.00 часа преход /нощувка/
22.05.18 г. / вторник / - 8.00 часа преход: х. Сакарджа – с. Петрич / 4.00 часа/. Посещение на художествената
галерия – с картини от събитията от това време. Извозване на участниците с автобус до Буново –преход до х.Чавдар
– 2.30 ч . Преход за деня 6.30 часа /н/
23.05.18 г. / сряда / -8.00 часа –Преход х.Чавдар/ – вр.”Етрополска баба – местността.”Баш Самоков – х.Стражата /н/
8.00 часа
24.05.18 г. / четвъртък / -8.00 часа – Преход: х. Стражата – Ямна - с.Черни Вит .С транспорт до м.Боатин и преход
до м.Костина - хан „Костина” - 10.00 часа . /н/
25.05.18 г. /петък / -9.00 часа Преход хан „Костина” -до паметника на Бенковски и участие в тържествата. Закриване
на похода и отпътуване.
III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ЗАЯВКИ
В проявата могат да участват физически и психически здрави туристи с необходимата подготовка,
съобразена с категорията на трудност на проявата, от всички туристически дружества, клубове и секции по туризъм,
организации и сдружения, индивидуални туристи.
Участниците трябва да представят на ръководството следните документи:
1.Предсъстезателен медицински преглед
2.Задължително -планинска здравна застраховка за минимум 1000 лв. на участник –може да се направи и на място
3.Декларация за участие в проявата на собствена отговорност, която се попълва на място.
4.Такса участие 75.00 лв. на участник за членовете на федерацията и 80 лв. за нечленове, в която влизат четири
нощувки, ст. такса, вечеря на 24.05.18 г. и вътрешен транспорт.
ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ ДО 15.05.2018 ГОДИНА на адрес : София 1000, бул.”В.Левски” 75, ет.5-ти,
ст.504, БФТуризъм, тел.02/ 930 05 31 или GSM 0882 966 451 – кратък за групата 6451 - Д.Кавъркова или на
e-mail: bftourism@abv.bg
Всеки клуб или индивидуални участници , трябва да изпратят най-късно до 15.05.2018 година сумата от 75.00 лв или
80 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 СЪОРЪЖЕНИЯ
Всеки участник трябва да бъде снабден с екипировка и съоражения за високата планина съобразена с
категорията на похода и сезона.
V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
БФТуризъм поема организационните разходи за подготовката и провеждането на проявата. Всички
останали разходи за пътуване до Панагюрище и обратно от Рибарица до родните места и храната без последната
вечеря са за сметка на клубовете, дружествата или самите участници.

Забележка: Желаещите да нощуват на 20.05.18 г в Панагюрище могат да направят
заявка на Спас Кърпаров – председател на дружеството на e-mail: spaskarparov@abv.bg или на
телефон 0886 213 140
БФТуризъм

