
Клуб “Ученически и младежки туризъм”     

 

№ 
време 

Мероприятие Отговорник, 

водач 

1. Целогодиш 

но 

  Походи с ученици и учители от модул 

„Туризъм” и „Варна – младежка столица 2017” ТД, ДОМДС 

2. Целогодиш 

но 

 Национално движение “100 НТО” и „Опознай 

родния край” 

БТС, Община 

Варна, ТД 

3. Целогодиш 

но 

Участие в „КМС” към Община Варна 
Община Варна 

4. 
март-юни 

 Курс за ученици-инструктори по пешеходен 

туризъм  за района на Варна /по наредба/ 
Председател и 

Община  Варна 

5. 
март - 

ноември 

Излети и походи с ученици до: х. Ветеран, х. 

Черноморец, Аладжа манастир, ПП „Златни 

пясъци”, трите туристически зони край Варна. 

учители 

6. 31 март - 4 

април 

Трети  ученически национален преглед по 

оцеляване в зимни условия – УЦ „Мальовица” 

БТС, ТД 

„Ч.пр.” КЮМТ 

7. 
април – юни 

(септ - окт) 

Участие в спортни празници на училища 

 

 

учители, ТД 

 

  

 
Април – 2 дни 

Областен преглед на туристически сръчности за 

ученици 
ТД „Ч. пр.” 

8. 
април-септ. 

домаркиране на ученически туристически 

маршрут „Галата, Черноморец, Паша дере” 
ЮМТ, ТД 

9. април и окт.   Залесяване на гора / по план на ГС Варна/ Ж. Желязков 

10. май 

 

  Ден на предизвикателствата Община Варна 

ТД 

11. 
май 

Белослав - Побити камъни – Белослав – 

почистване на чешма 
учители 

12 май – 

октомври 

Младежки проекти 2017 Община Варна 

ТД 

13. 
27.05 – 02.06 

71 -ти НТП “По пътя на Ботевата чета” БТС, Общ. 

Варна 

14. 
3 и 4 юни 

поход  с ученици от V –та ЕГ в  района на гр. 

Свищов 
ТД , учители 

15. 
юни 

трети туристически ученически поход 

„Черноморски бряг” – 1 ден 

Ж.Желязков, 

ТД 

16. 
юни 

Семинар на учители – ръководители на 

ученически екскурзоводни летувания 
БТС 

17. 1 юни Туристически походи по случай Деня на детето БТС, ТД 

18. 

 

 

23 – 26 юни 

 

 

8 - ми нац. тур. събор „Да приобщим децата към 

туризма” 

 

Кърджали, БФТ 

 

19. 23 – 25 юни 

 

 

  

Национален преглед на туристическите умения 

и сръчности „Кристален еделвайс” на яз. 

Копринка 

 

БТС,МОН 

 

 

 



20. 
юли и август 

 Зелени градски обучения с ученици и деца 

 
А. Сивков 

учители   

21. 
25.06 

  Национална ученическа-туристическа проява 

“Шипка – 2017 г.” Стара планина 
БТС, МОН, 

Община Варна 

22. юни до 

септември 

Летни приключенски лагери и бивакуване на 

палатки на морския бряг 
БТС, ТД, 

Д.Куртева 

23. 
Септ. 

Работа с доброволци  /само 10 дни/ 

 

секретар, общ. 

Варна 

24. 
юли, август 

Обучение по бивакуване на палатки и оцеляване 

до х. Черноморец  
учители,ТД 

25. 22 септ.  Ден без автомобили ТД „Ч. Пр.” 

    26. 25-26.09 Национален уч. тур. събор „Златна есен 2017” БФТ, Етрополе 

27. 
30 октомври 

Ден на Черно море – Еко-почистване на морския 

бляг 
учители 

28. 1 ноември Поход посветен на Народните Будители ТД 

29. ноември 

 

 Поход -  Екскурзия с ученици от ОУ „Цар 

Симеон 1”  

ТД, учители 

 

 

 


