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БЪЛГАРСКА   ФЕДЕРАЦИЯ   ПО   ТУРИЗЪМ 

1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 , ет.V, ст.504 ;тел/факс – 02/ 9882966 

Тел: 02/ 9300 531; е – mail: bftourism@abv.bg ; www.bftourism@abv.bg 

 
Н  А  Р  Е  Д  Б  А 

за   провеждане на 56-тия  национален туристически поход на 

жените  -02 – 06.03.2016 г. 

                І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

56-тия национален поход на жените, организиран от Българска федерация по туризъм  с домакинството на  

ТД “Сърнена гора” Стара Загора, се провежда в чест на 3-ти Март  - 138 години от Освобождението на България от османско иго, 8-ми Март –

Международния ден на жената, 44 години федерация по туризъм и 114 години дружество ТД “Сърнена гора” Стара Загора. Участничките в 
похода ще изразят своята солидарност с жените от цял свят в борбата за мир, социален прогрес и демокрация. 

Похода е ІІ–ра категория  на трудност по НСК. Същият има за цел да въздейства благотворно върху здравето на участничките в похода, 

да придобият навици за природосъобразен начин на живот, да популяризира туризма сред жените, като начин за активен отдих и да се покрият 
изискванията по НСК за разрядите по туризъм. 

ІІ.МАРШРУТ И  ГРАФИК НА ДВИЖЕНИЕ 

               Походът ще се проведе от 02-06.03.2016 г.   по следния маршрут: 

02.03.2016 г /сряда/  
- Пристигане в Казанлък на  жпгарата до 10.00 часа.   

- 10.00 часа – С автобус извозване на участничките до с. Ясеново.    
- 10.30 часа преход  от с.Ясеново–ресторант Партизанска песен-местн.Узана–георграфски център на България– х-л Импулс  /н/  6 часа 

- 19.00 часа Техническа конференция 

03.03.2016 г/четвъртък/ 
- 8.00 часа Преход  Географски център – пр. „Шипка“  – участие в тържествата /обяд/. Преход  пр.“Шипка“ -  х. Бузлуджа  /н/ общо 7 часа  

04.03.2016 г/петък/  

– 8.00 часа  С автобус х.Бузлуджа – Казанлък /организирано посещение на историческия музей по желание на участниците/  С автобус Казанлък -

Ст.Загора – ресторант Хижата./обяд/  

Преход – р-т Хижата -  пам. Самарското знаме –парк Аязмото –парк Загорка – Ст.Загора /3 часа/  
18.00 ч С автобус до Старозагорски бани /н/ 

05.03.2016 г /събота/   
-  9.00 часа-І-ви вариант -Преход Старозагорски минерални бани –местн..Богородична стъпка – с.Остра могила – с .Сулица- вр.Момини гърди-
Старозагорски минерални бани /н/ 5часа 

                    -ІІ-ри вариант - Преход Старозагорски минерални бани –м.Богородична стъпка – с.Остра могила – с .Сулица-Старозагорски 

минерални бани /н/ 3часа 
-  20.00  Официално закриване на похода и тържествена вечеря. 

06.03.2015 г / неделя / - Отпътуване 

              В Н И М А Н И Е :ПОСОЧЕНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ХОДЕНЕ СА ЧИСТО ВРЕМЕ БЕЗ ПОЧИВКИ !!! 

              ІІІ.УЧАСТИЕ И ЗАЯВКИ 

              В похода имат право да участвуват представителки на туристическите дружества, клубовете по пешеходен туризъм и индивидуални 

участнички. Същите, трябва да бъдат здрави, физически много добре подготвени и екипирани за прояви при зимни условия  в планината. На 
сборният пункт, всяка участничка, трябва да представи на ръководството на похода следните документи:            

              1.Бележка за предсъстезателен медицински преглед извадена не по-късно три дни преди проявата. 

              2.Планинската здравна застраховка за не по-малко от 1000 лв. на човек за дните на проявата , която е задължителна /може да се направи 
и на място  при ръководсвото/. 

Без застраховка няма да се допускат до участие в похода участничките. 

              3.Личен паспорт или лична карта. 
              4.Декларация образец, подписана от участничките на място, че участват на собствена отговорност в похода.  

              5.Такса участие, която включва 4 нощувки 2 закуски, вътрешен транспорт, ст.такса, дисководещ  и официална вечеря 

- на клубове и дружества редовни членове на федерацията -  125 лв., а за неровни и не членове на федерацията –  130 лв. 
                  -  за 04-05.03./ за Старозагорски минерални бани     - за 70 лв. /две нощувки, ст. такса, дисководещ и официална вечеря/ 

                  - за 05.03.15 -  45 лв /нощувка, дисководещ, официална вечеря/ 

                Поименна заявка за участие в похода, в която се подават трите имена,  адрес с кода на населеното място и телефони – домашни, 
служебнии мобилни, e-mail:, трябва да се изпрати на адрес:  БФТуризъм, бул.”В.Левски” 75, ет.5, ст.504, София 1142 ,  на e-mail: 

bftourism@abv.bg или на тел. 02/ 988 29 66, 930 05 31 , GSM  0882 966 451 – кратък 6451 и 0896 766 105  -кратък 6105 Д.Кавъркова, не по-късно 

от 12.02.2015 г. Не се приемат заявки след определената дата. Местата са ограничени за 02 и 03.03.16 /100/, за 4 и 5.03.16 може да са повече от 
100.  Бройката за участничките, ако се попълни по-рано от 12.02.16година, то крайния срок отпада 

                 ІV. ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ 

                 Участничките в похода, трябва да са екипирани, според изискванията за провеждане на зимни походи в планина та. Задължителна 

екипировка: Туристически обувки за зимни преходи, топли чорапи, ръкавици, шапка, панталон, пуловер,  яке с качулка, дъждобран,  личен 

превързочен пакет и необходими лекарства. 

                V.МАТЕРИАЛНИ  УСЛОВИЯ 

                Разходите за пътни,  дневни, нощувка и други за участие в проявата са  за сметка на организацията, която ги изпраща или на самите 

участнички. Всеки клуб или индивидуални участнички, трябва да изпратят най-късно до 12.02.2016година, сумата от 125.00 лева за клубове и 

дружества членове на федерацията и 130 лв. за клубове и дружества члнове с неплатен членски внос и клубове и дружества, които не 

членуват във федерацията, която включва 4 нощувки, стартова такса, вътрешен  транспорт, две закуски,  официалната вечеря и 

дисководещ. Само за Старозагорски минерални бани 70 лв. като в сумата влизат– 2 нощувки, официалната  вечеря, дисководещ и 

стартова такса и само за заключителната вечер 45 лв. Сумата да се изпрати  по банков път:  

BIC – UBBS BGSF, IBAN – BG 76 UBBS 84231010745712, ОББ клон Мария Луйза, БФТуризъм или със запис на адрес: БФТуризъм, 

бул.”В.Левски” 75, ет.5, ст.504, София 1142, на името на ДЕЛА ПАВЛОВА КАВЪРКОВА. БФТ ще издаде фактура за внесените суми на 

участничките, като за целта тези който са за сметка на дружества или клубове още при подаване на заявките , трябва да дадат  данни за  

булстат, МОЛ /име/. Фактурите ще бъдат написани предварително.За предпочитане е таксата участие да се преведе по банков път. 

 На вниманието на участничките: На базите за нощувка на 02.03 и 4.03.16 г има ресторанти и може да се консумира по  

поръчка храна. Домакините ще осигурят безплатна вечеря на 03.03 на х.Бузлуджа и на 04.03.16 г обяд на р-т Хижата. 
За преходите на 4.03. и 5.03.16 г може да носите еднодневка. На 06.03.16 г. по желание на участничките с предварителна заявка и с водач от 

домакините може да се разгледат забележителностите на града. На техническата конференция ще се даде разписанието на влакове и автобуси от 

Стара Загора за различните посоки за страната.Туристките, които събират печати за 100-те НО може да си носят книжките. 

                     
                                                                                                                 Б Ф Туризъм 
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СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ  ЗА 2015 ГОДИНА РЕДОВНО ПЛАТИЛИ ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС 

 

1.Асеновград – СНЦ „Планини без граници” 

2.Белоградчик – ТД „Белоградчишки скали” 
3. Варна – Студенско туристическо д-во „Академик”                                              

4 Варна – ТД „Черноморски простори”                       

5. Варна –Клуб за приключен. туризъм и екстр.спортове”Адвенчър BG” 
6.Варна – КК „Одесос” 

7.Велинград – ТД „Юндола” 

8.В.Търново- Клуб по пешеходен туризъм и туристически          
     спортове ”Трапезица 2009” 

9.Дряново – ТД „Бачо Киро” 

10.Етрополе – Клуб по туризъм и екология”Опознай и съхрани 2001”  
11. Монтана – ТД „Монтана” 

12.Монтана – Дружество за туризъм „Темпо”  

13.Пазарджик – ТД „Алеко” 

14.Пловдив – ТД „Еделвайс”                                          

15.Русе – СК по туризъм и водни спортове „Локомотив” 
16.Сливен – ТД „Сините камъни” 

17.Сливен – ТД „Сини камъни –Сливен” 

18.Сливен – К олоездачен клуб „Сините камъни” 
19.Стара Загора – ТД „Сърнена гора”                           

20. София – Клуб по туризъм „Рила“ 

21. София – Дружество за туризъм и спорт „Мургаш 77”                                         
22.София – Младежки клуб по пешеходен и вело туризъм 

23.Тетевен – Клуб по пешеходен туризъм „Царичина” 

24.Троян – КВТ „Осмос“ 
25.Хасково – Спортен клуб  „Тангра спорт” 

ЗАБЕЛЕЖКА: ТОВА СА РЕДОВНО ПЛАТИЛИТЕ ЧЛЕНСКИ ВНОС ЧЛЕНОВЕ НА БФТ ЗА 2015 ГОДИНА. ЗА 2016 ГОДИНА 

ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАТИ ДО 30.03.2016 ГОДИНА ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА 

ФЕДЕРАЦИЯПО ТУРИЗЪМ. НА КОИТОЧЛЕНОВЕТЕ ЩЕ ПОЛЗВАТ ТАКСИ УЧАСТИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА ЗА 

ПРОЯВИТЕ ПО РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ. 

 


