
№ ВИД НА ПРОЯВАТА

ДАТА НА 

ПРОВЕЖДАНЕ МЯСТО ОРГАНИЗАТОР

1

Национално движение „Опознай България – 100 национални 

туристически обекта“

януари – 

декември цялата страна НКС на Движението

2 Национално движение „Покорител на 10-те планински първенци“

януари – 

декември цялата страна БТС

3

Награждаване на носителите на значка „Покорител на 10-те планински 

първенци“ 29 август

Черни връх, 

Витоша БТС

4

Награждаване на носителите на златна, сребърна и бронзова значка на 

Националното движение „Опознай България – 100 НТО” ноември София БТС, МОН, ММС, МК, МТ, ТД

5 Национално движение „Опознай родния край“

януари – 

декември цялата страна

БТС, ММС, областните управи и 

кметове по места, ТД

6 Дарителска кампания за възстановяване на хижа „Богдан”

януари – 

декември цялата страна БТС, ТД

1

Национални тържества, посветени на 159 години от рождението на Алеко 

Константинов 13 - 20 януари цялата страна БТС, ТД, БФТВ

2 Национален туристически поход „По стъпките на Апостола“ 19 февруари Област Ловеч

ТД „Стратеш“ - гр. Ловеч, 

Община Ловеч 
3 Прояви, посветени на Трети март март цялата страна БТС, ТД

4

17-ти Национален преглед за оцеляване в планината при зимни условия 

,,ТЕШЕЛ 2022" 2 - 6 март хижа "Тешел"

БТС, ТД ,,Черноморски 

простори" - гр. Варна

5 Национален пешеходен поход ,,От тук започва България" 9 - 10 април По наредба

БТС, ТД ,,Мадарски конник" - гр. 

Шумен

6

Национален туристически поход „По пътя на четата на поп Харитон и 

Бачо Киро”, посветен на Априлското възстание май

от Бяла Черква 

до Дряновския 

манастир

ТД „Бачо Киро” – гр. Дряново, 

Община Дряново

7

74-и Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета 

Козлодуй – Околчица“ 27 май – 2 юни

Козлодуй - 

Околчица МОН, БТС, област Враца

8 Национален събор „Песните на България” 11 - 12 юни Стара Загора

БТС,ТД ,,Сърнена гора" - гр. 

Стара Загора, Сдружение на 

туристическите хорове в 

България

9 По стъпките на четата на Стоил Войвода юли село Нейково

БТС, ТД "Стоте войводи" - гр. 

Сливен
10 Международен ден на интензивното ходене октомври цялата страна БТС, ТД

11 ХXIV – и Национален туристически поход „Черноморски бряг 2022” 6 - 10 юли

по 

Черноморския 

бряг

БТС, ТД ,,Черноморски 

простори" - гр. Варна

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА ЗА СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
І. НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

ІІ. НАЦИОНАЛНИ ПРОЯВИ



12

Национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи за 

приз „Кристален еделвайс” 25 - 27 юни

язовир 

„Копринка”

БТС, МОН, ТД „Орлово гнездо” 

– гр. Казанлък, ТД „Сърнена 

гора” – гр. Стара Загора

13

Туристически празник "Дни на Пирин" в местност , Върбите- изкачване на 

връх Шаралия (2172 м.в.н.) 9 - 10 юли

местността 

Върбите, гр. 

Кресна

БТС,ТД "Синаница 2000" - гр. 

Кресна

14

Национален туристически поход „По пътя на четата на Хаджи Димитър и 

Стефан Караджа”  (от местността  Янково гърло на р. Дунав до вр. 

Бузлуджа) 15-17 юли По наредба ТД „Узана” - гр. Габрово

15

Национален туристически поход „По стъпките на Апостола” – 184 години 

от рождението на Васил Левски  - / Турну магруреле, Румъния - Никопол - 

Плевен - Карлово / 14 – 18 юли

Плевен – 

Карлово

Общински комитет „Васил 

Левски”, ТД „Кайлъшка долина” 

– гр. Плевен, Община Плевен, 

БТС, ТД „В. Левски” – гр. 

Карлово

16 Национален туристически поход ,,Последният път на Хаджи Димитър" 5 - 7 август

Стара планина, 

Средна гора

ТД "Средногорец" - гр. Брезово, 

Община Брезово

17

Национален туристически събор по повод 127 години организиран 

туризъм в България 29 август

Черни връх, 

Витоша БТС, ТД, БФТВ

18

Четири лъчов IV-ти национален туристически поход „Освободителите на 

Неврокоп” 16 октомври по наредба

ТД „Момини двори” - гр. Гоце 

Делчев

19 Седми национален сбор на планинските водачи в България ноември

УЦ 

„Мальовица” БТС, ТД

20 Връчване на годишните награди на БТС и Коледно-новогодишен концерт декември София БТС, СТХБ, вестник „Ехо”

1 Зимни спортно-туристически празници януари – март цялата страна МОН, ТД

2

Зимен спортно-туристически празник с ученици от община Чепеларе на 

пистите на спортен център ,,Мечи чал" и площад ,,Олипмийски" - гр. 

Чепеларе януари

спортен център 

,,Мечи чал" и 

площад 

,,Олипмийски" - 

гр. Чепеларе

Община Чепеларе, ТД 

,,Студенец" - гр. Чепеларе

3

Традиционен зимен ,,Олимпийски ден" за ученици, в чест на 

шампионката по биатлон - Екатерина Дафовска. 9 февруари

Спортен 

център 

„Мечичал“ – гр. 

Чепеларе

Община Чепеларе, ТД 

„Студенец“ - гр. Чепеларе.

4 Детски зимен празник на Бузлуджа февруари х. "Бузлуджа"

ТД ,,Сърнена гора" - гр. Стара 

Загора

5 Преглед на туристическите сръчности във гр. Варна /2 дни/ април гр. Варна

ТД ,,Черноморски простори" - гр. 

Варна

ІІІ. ПРОЯВИ ЗА УЧАЩИ



6 Ден на предизвикателството и пролетна кампания „Движи се и победи”

30 април,

 14 май и 28 

май

Велико 

Търново

БТС, ТД „Трапезица 1902” – гр. 

Велико Търново,

 Общински съвет и Община 

Велико Търново, Младежки дом 

– гр. Велико Търново, Програма 

,,Синди“

7 Национален спортно-туристически събор ,,Етрополе 22" 27 - 29 май По наредба

СТЕ Опознай и съхрани 2001 - 

гр. Етрополе

8 Зелени градски лагери "Млад турист 2022" за деца 1-6 клас /6 смени/

20 юни - 28 

август По програма ТД ,,Родни балкани" - гр. Варна
9 Туристически походи, посветени на 1 юни – Ден на детето май – юни По места БТС, ТД

10

Туристически походи, посветени на 2 юни – Ден на Христо Ботев и 

падналите за свободата на България май – юни По места БТС, ТД

11 Ученически поход по морския бряг юни

Българското 

Черноморие

БТС , ТД ,,Черноморски 

простори" - гр. Варна

12 VI-ти общински туристически празник за учащи в с. Добрина 4 юни с. Добрина

ТПД " Орлови скали" - гр. 

Провадия

13

Спортно-щафетни игри за деца от детските градини „Аз и моето 

семейство“. 1 юни

Площад 

"Олимпийски" – 

гр. Чепеларе

Община Чепеларе, ТД 

„Студенец“ - гр. Чепеларе

14

Празник на билките за ученици с изкачване до връх ,,Мечи чал" и 

откриване на летния туристически сезон. 24 юни

Община 

Чепеларе ТД „Студенец“ - гр. Чепеларе

15

Състезание по спортно катерене за деца / 1 -7 група / кръг от Купа 

,,България" юни гр. Варна

КССК ,,Varnaclimbing"" - ТД 

,,Родни балкани" - гр. Варна

16 51-ви поход ,,Пирин 2022"

22 - 25 

септември Пирин ТД ,,Приста" - гр. Русе

17

Детска програма ,,За мен това е върхът" за 6-14 годишни деца с 

изкачване на връх Мусала август По наредба ТД ПЕС ,,Мусала" - гр.Самоков

18

Спортно-туристически празник „Ксилифор 2022” – есенна кампания 

,,Движи се и победи“

1 октомври

15 октомври

22 октомври

Велико 

Търново

ТД „Трапезица 1902” – гр. 

Велико Търново,

 Общински съвет и Община 

Велико Търново, Младежки дом 

– гр. Велико Търново, Програма 

,,Синди“

19

Международен ден на Черно море, почистване на плажа и 

туристическите пътеки около хижа ,,Черноморец" 31 октомври

хижа 

,,Черноморец" ТД "Родни балкани" - гр. Варна
20 Национален ученически спортно-туристически събор ,,Снежен рай" декември по наредба ТД ПЕС ,,Мусала" - гр.Самоков

21 Семинари с учители, директори, експерти

януари – 

декември цялата страна МОН, БТС

22 Походи с учители и ученици

януари – 

декември цялата страна МОН, БТС
ІV. ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ



1 Туристически преход с излет до връх Св. Атанас 30 януари Стара планина

ТД "Старопланински турист" - 

гр. Етрополе

2 Регионални спортно-туристически прегледи

февруари – 

март По наредба БТС, ТД

3 Традиционен преход - поклонение до манастир ,,Св. Петка Мулдавска" 20.фев

западни 

Родопи ТД ,,Устремени" - гр. Асеновград 
4 Походи, свързани с 3-ти март 3 март цялата страна БТС, ТД

4.1

Лъчев поход в Стара планина в чест на Националния празник на 

България - 3-ти март

19 февруари - 3 

март Стара планина ТД ,,Приста" - гр. Русе

4.2

Ски и пешеходен поход в Стара планина, посветен на Националния 

празник на България - 3-ти март 1 - 3 март Стара планина

БТС, ТД " Трапезица-1902" - гр. 

Велико Търново

4.3

XII-ти традиционен поход по случай Националния празник - 3 март до 

природна забележителност Пробития камък до с. Равна 3 март

с. Равна, 

Община 

Провадия

ТПД ,,Орлови скали" - гр. 

Провадия

4.4

Национален поход до връх Шипка - лъч Южна България по повод 

Националния празник 3-ти март 3 март връх Шипка

ТД ,,Орлово гнездо" - гр. 

Казанлък

4.5

Общоградски поход до връх Мечи чал по случай Националния празник - 3-

ти март, с поднасяне на венци на паметник ,,Малката Шипка" 3 март Родопи ТД „Студенец“ - гр. Чепеларе

4.6

Поход по случай Националния празник - 3-ти март - ,,Соколски манастир - 

връх Шипка - Узана" 3 - 6 март Стара планина

ТД ,,Росица - Мазалат" - гр. 

Севлиево

4.7

Туристически поход с.Попови ливади - хижа "Славянка" - с. Тешово, 

посветен на 3-ти март 5-6 март

с.Попови 

ливади - х. 

"Славянка" - с. 

Тешово

ТД ,,Момини двори" - гр. Гоце 

Делчев

5 Поход „50 км за един ден” около гр.Варна 9 април Варна

Клуб ,,Нови хоризонти", ТД 

„Родни балкани” - гр. Варна

6

Трилъчев поход в Стара планина по случай 120 годишния юбилей на ТД 

,,Сърнена гора" - гр. Стара Загора / с участието на ТД ,,Орлово гнездо" - 

гр. Казанлък и ТД ,,Трапезица 1902" - гр. Велико Търново май Стара планина

ТД ,,Сърнена гора" - гр. Стара 

Загора

7

Спортно-туристически празник по случай 120 години от основаването на 

ТД ,,Кайлъшка долина" - гр. Плевен май

Парк Кайлъка - 

хижа 

,,Среброструй" - 

гр. Плевен

БТС , ТД ,,Кайлъшка долина" - 

гр. Плевен

8 Общоградски поход до връх Конгур в планината Беласица 7 май

Петрич - 

Беласица ТД ,,Калабак" - гр. Петрич

9

Туристически поход "По стъпките на Георги Бенковски" - с. Мирково - м. 

Костина, с. Рибарица 23-25 май Стара планина

ТД " Старопланински турист" - 

гр. Етрополе

10 Туристически поход ,,По стъпките на Бенковски" 25 май Рибарица

ТД ,,Свищи плаз 2013" - гр. 

Златица

11 Изкачване на Еленски връх 29 май

Бесарабски 

възвишения, с. 

Огняново

ТД ,,Атанас Спиридонов" - гр. 

Стамболийски
12 XIX - ти туристически поход "Добруджа и морето" 4 - 5 юни По наредба ТД ,,Добротица" - гр. Добрич



13 Традиционен преход ,,Асеновградски върхове и пътеки"  4 - 5 юни

западни 

Родопи ТД ,,Устремени"- гр. Асеновград

14 Изкачване на 10-те планински първенци на България 18 - 25 юни по наредба

ТД ,,Родни балкани" - Клуб 

,,Нови хоризонти" - гр. Варна

15 Традиоционен летен поход ,,Пирински хоризонти" юли Пирин

Академична група ,,Ехо - 

Туристи", СТПД ,,Академик" - гр. 

Русе

16 Международен маршрут Е-3 2 - 22 юли Стара планина

Клуб ,,Нови хоризонти", ТД 

,,Родни балкани" - гр. Варна

17

Изкачване на връх Вейката - най-южната точка на България, меандрите 

на река Арда 20 - 24 юли

връх Вейка, 

река Арда ТД ,,Буйна гора" - гр. Разград

18

Поход до връх Мургавец,Орфееви скали и връх Снежанка в чест на 

организираното туристическо движение в България. август Родопи

ТД „Студенец“ и Младежки клуб 

„Скален орел“

19 Изкачване на 10-те планински първенци на България юли- август България

ТД " Орлово гнездо" - гр. 

Казанлък

20

Национална туристическа среща с честване на Еньов ден, бране на 

билки и участие в събора на село Делчево 25 - 26 юни с. Делчево

ТД ,,Момини двори" - гр. Гоце 

Делчев

21

Празникът на слънцето през най-дългият ден в годината на мегалитния 

обект "Люляково светилище" 26 юни Средна гора ТД ,,Средногорец" - гр. Брезово

22

XXXII маратон „100 км за 24 часа“ – Варна – Виница – музей „Владислав 

Варненчик” 10 - 11 юни

Варненска 

област

ТД „Владислав Варненчик“ – гр. 

Варна

23 Туристистически поход ,,Обиколка на Етрополска Стара планина" 18 - 19 юни

Етрополска 

Стара планина

ТД "Старопланински турист" - 

гр. Етрополе
24 Ден на интензивното ходене юни По места БТС, ТД

25

Туристически поход по Е3

 връх Ком – нос Емине (за 3 дни едновременен старт по 9 отсечки, на 

които е разделен маршрутът) 1 -3 юли

връх Ком – нос 

Емине

БТС, ТД „Старопланински 

турист” - гр. Етрополе

26 "Желязната завеса" - поход по билото на Беласица (Папреница-Лопово) 1 - 3 юли Беласица ТД ,,Калабак" - гр. Петрич

27 Изкачване на Трънския Матерхорн август

Гребен 

планина

ТД ,,Свищи плаз 2013" - гр. 

Златица
28 Изкачване на връх Върховръх в памет на Боян Петров 6 август Родопи ТД ,,Върховръх" - гр. Перущица

29

IX-та регионална туристическа проява ,,С ,,Буйна кръв" - опознай 

Лудогорието" 2 юли Разград ТД" Буйна кръв" - гр. Разград

30

Възпоменателен поход по повод 146 години от гибелта на Никола 

Войновски - х. "Васильов" - местността  Богоя с. Чифлик 23 юли

Троянски 

Балкан

ТД „Узана” – гр. Габрово, ТД 

„Амбарица 1912” - гр. Троян, 

Клуб на запасните офицери - гр. 

Троян

31

Изкачване на Гоцев връх в чест на Илинденско-Преображенското 

възстание 25 - 26 юли Славянка

ТД „Момини двори” – гр. Гоце 

Делчев , ТД ,,Славянка" - с. 

Петрово

32 Поход - връх Ком - нос Емине (Е3)

17 юли - 6 

август Стара Планина ТД ,,Руен" - Пловдив



33

Сезонен алпийски въжен атракцион ,,Пещерата на Капитан Немо" - 

с.Тюленово август Тюленово

ТД ,,Родни балкани" - Клуб по 

екстремен туризъм - гр. Варна

34 Екскурзионно летуване в Родопи 7 - 12 авагуст Родопи

ТПД ,,Орлови скали" - гр. 

Провадия

35

Туристически поход ,,Обиколка по пътеките на Етрополска Стара 

Планина"  - три лъча 5 - 8 август

Етрополска 

Стара планина

СТЕ "Опознай и съхрани 2001" - 

гр Етрополе

36

Национален поход до връх Шипка - лъч Южна България по повод 

чествания на Шипченската епопея 22 август Стара планина

ТД ,,Орлово гнездо" - гр. 

Казанлък
37 Лъчеобразен поход, посветен на 145 години от Шипченските боеве 21 – 22 август Стара планина ТД „Узана” – гр. Габрово

38 ,,Магията на Рила" - програма с преходи в различни части на планината 2-4 септември Рила ТД ПЕС ,,Мусала" - гр.Самоков

39

II-ри летен празник на хижа ,,Мургаш'', посветен на 155 г. от 

преминаването на четата на Панайот Хитов със знаменосец Васил 

Левски през местността ,,Турски преслап" (непосредствено до хижата) на 

път за Сърбия 22 - 24 юли хижа ,,Мургаш" ТД ,,Кремиковци" - гр. София

40 Поход по случай 65 години от основаването на ТД ,,Руен" - гр Пловдив

22 - 25 

септември

с. Забърдо - с. 

Храбрино ТД ,,Руен" - Пловдив

41 Спортно туристически поход - маратон 42 км - Варна-Балчик 22 септември Варна - Балчик

ТД ,,Владислав Варненчик" - гр. 

Варна

42 Изкачване на връх Миджур октомври

Чипровска 

планина ТД ,,Бонония" - гр. Видин

43

Крос-поход и акция за почистване на пътеки от битови отбадъци 

„Русенско Поломие 2022" 1 октомври

Природен парк 

„Русенски Лом”

Община Русе, Дирекция 

„Природен парк Русенски Лом”, 

СТПД „Академик” – гр. Русе, 
44 Състезание „По стъпките на Алеко с приятел” 1 октомври Витоша ТД „Боерица” - гр. София

45

Поход "В царството на дивата циклама" по случай празника на град 

Дряново октомври

гр. Дряново - 

Дряновски 

манастир

ТД ,,Бачо Киро" - гр. Дряново, 

Община Дряново

46

X-ти Общински поход „Ден на интензивното ходене” - Скалните 

манастири в района на Провадия 8 октомври

Скалните 

манастири 

около 

Провадия

ТПД „Орлови скали” – гр. 

Провадия

47 Среща и поход на туристическите дружества от Североизточна България 16 -17 октомври

хижа 

,,Върбишки 

проход"

БТС, ТД ,,Мадарски конник" - гр. 

Шумен

48 Походи, посветени на 1 ноември – Ден на народните будители

октомври - 

ноември по места БТС, ТД

49

Традиоционен поход по случай Деня на народните будители до ИАР 

,,Мадарски конник" 1 - 2 ноември

ИАР 

,,Мадарски 

конник"

ТПД ,,Орлови скали" - гр. 

Провадия

50 Туристически поход ,,По руските паметници в Етрополска Стара планина" 19 - 20 ноември

Етрополска 

Стара планина

ТД ,,Старопланински турист" - 

гр. Етрополе



1 Зимни спортно-туристически празници януари – март По места БТС, ТД

2 Зимно изкачване на връх Мусала 15 - 16 януари Рила ТД ПЕС ,,Мусала" - гр. Самоков

3 Зимно изкачване на масива Триглав в Стара планина януари Стара планина

ТД " Орлово гнездо" - гр. 

Казанлък
4 52-ри зимен поход с изкачване на връх Мусала февруари Рила ТД „Приста” – гр. Русе

5 Ски рали за купа "Сърнена гора" - ,,Белмекен 22" 26 февруари По наредба

ТД ,,Сърнена гора" - гр. Стара 

Загора

6  70-ти традиционен зимен ски и пешеходен поход, посветен на 3-ти март

25 февруари – 

3 март

от Беклемето 

до връх Шипка ТД „Узана” – гр. Габрово

1

Маратон ,,Тракийски царе" и празници в долината на Тракийските царе в 

гр. Казанлък септември Казанлък

ТД ,,Орлово гнездо" - гр. 

Казанлък

2 Вело рали за купа "Средна гора"

17 - 18 

септември Средна гора

ТД ,,Сърнена гора" - гр. Стара 

Загора

3 Вело обиколка на Варненското езеро април

Варненски 

езеро

Велоклуб ,,Устрем" - ТД "Родни 

балкани" - гр. Варна

4

XXVIII-ми международен колопоход Варна – Констанца /Румъния/ - Варна 

- 3 дни

май /или 

септември/

България - 

Румъния

БТС, ТД ,,Черноморски 

простори" - гр. Варна

5

Х-ти колопоход Варна – Бургас – планина Странджа / Българското 

черноморие/ и участие във ,,Фестивал на зелениката" - 4 дни май

Българското 

Черноморие

БТС, ТД ,,Черноморски 

простори" - гр. Варна

6 Изкачване на връх Ботев с велосипеди август Стара планина

Велоклуб ,,Устрем" - ТД "Родни 

балкани" - гр. Варна

7 Състезание за планинско колоездене и бягане „Чепеларски търкала“ август

Община 

Чепеларе

Община Чепеларе, Trip 

Elements, ТД „Студенец“ - гр. 

Чепеларе

8 IX-и международен колопоход „Варна – Халкидики, Гърция - Варна" 15 - 24 август

България - 

Гърция

БТС, ТД ,,Черноморски 

простори" - гр. Варна

9 Зелен маратон октомври По наредба

ТД ,,Родни балкани" - велоклуб 

,,Устрем"

1 Воден поход по река Искър април

По течението 

на река Искър

ТД ,,Кайлъшка долина" - гр. 

Плевен

2 Национален воден поход ,,Янтра - Дунав"

29 април - 2 

май

По течението 

на река Янтра БТС, ТД „Приста“ – гр. Русе

3 Национален воден поход по река Струма май

По течението 

на река Струма

Воден клуб ,,Струма 2012" - ТД 

„Осогово” -гр. Кюстендил

4 Воден поход по река Росица и язовир ,,Александър Стамболийски" 21 - 22 май

река Росица, 

язовир 

,,Александър 

Стамболийски

ТД ,,Росица - Мазалат" - гр. 

Севлиево

V. ЗИМЕН ТУРИЗЪМ

VІ. КОЛОТУРИЗЪМ

VІІ. ВОДЕН ТУРИЗЪМ



5 Инициатива „Първи стъпки под водата” 25 – 30 юли Варна

Морски клуб ,,Приятели на 

морето", ТД „Родни балкани” - 

гр. Варна

6

Риболовен фест ,,Ардино 2022"- туристически поход от гр. Ардино до 

Дяволския мост 18 юни

гр. Ардино, 

Дяволския 

мост

Община Ардино, ТД ,,Белите 

брези" - гр. Ардино

7

Републикански воден поход по река Дунав - Етап от ТИД - Ново село - 

Видин - Силистра 14 - 28 август река Дунав ТД ,,Приста" - гр. Русе

1 Състезание по спортно ориентиране за купа „3-ти март” 5 март По наредба

СКО ,,Плевен" - ТД ,,Кайлъшка 

долина" - гр Плевен

2 Състезание по спортно ориентиране за купа ,,Кюстендилска пролет 2022" май По наредба ТД ,,Осогово" - гр. Кюстендил

3 Състезание по спортно ориентиране за купа "Сърнена гора" 9 - 10 април По наредба

ТД „Сърнена гора” - гр. Стара 

Загора

4 Състезание по спортно ориентиране за купа ,,Варненско лято" юни По наредба

СКО ,,Бегун" - ТД ,,Родни 

балкани" - гр. Варна
5 Състезание по спортно ориентиране за купа ,,Осогово" 2022 август По наредба ТД ,,Осогово" - гр. Кюстендил
6 Състезание по ориентиране за купа ,,Снежанка" и Купа ,,Пещера" август По наредба ТД ,,Купена" - гр. Пещера

7

Държавно първенство по нощно ориентиране от КП на БФО за купата на 

вестник ,,Ехо" 1-3 октомври По наредба БФО, БТС

1 Пещерен сбор "Пещера 2022" септември гр. Пещера ТД "Купена" - гр. Пещера

2 Проникване в пещери в Моравски карст - Чехия септември

Моравки карст, 

Чехия ТД ,,Купена" - гр. Пещера

1 Еко инициативи, почистване и облагородяване на туристичски места

януари - 

декември По места БТС, ТД

2

Организиране и провеждане на зелени бригади с ученически и младежки 

групи с ползване на хижите на БТС

юни – 

септември

планините в 

страната БТС

1 Отпечатване и изработване на: цялата страна

БТС, Издателска къща „Ехо” и 

НКС на Движението „Опознай 

България - 100 НТО”

– книжки на 100-те НТО

януари – 

декември

– карти – дипляни

януари – 

декември

– значки – бронзова, сребърна и златна

януари – 

декември

– печати и марки за обектите

януари – 

декември

VIIІ. ОРИЕНТИРАНЕ

ІX. СПЕЛЕОЛОГИЯ

Х. ЕКОЛОГИЯ

ХI. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ – 100 НТО”

цялата страна БТС, ТД



– табели – пътни и информационни

януари – 

декември

2

Презентации на Националното движение „Опознай България – 100 НТО“ 

сред учащи

януари – 

декември

1 Празник на пещера Снежанка 1 януари

пещера 

Снежанка ТД ,,Купена" - гр. Пещера

2

Традиционна седмица „Алеко Константинов” - 158 години от рождението 

на патрона на БТС 13 - 20 януари София

БТС, Клуб „Приятели на Алеко 

Константинов”, ТД
3 Концерт пред паметника на Алеко Константинов 13 януари София СТХБ

4

Честване на 120 години от основаването на ТД ,,Трапезица-1902". 

Концерт на художествени състави на дружеството и гости от Плевен, 

Шумен, Варна, Стара Загора и Горна Оряховица 19 март

Велико 

Търново

ТД " Трапезица-1902" - гр. 

Велико Търново, Община 

Велико Търново, СТХБ и 

художествени състави

5 XXIII-ти Песенен празник „Прекрасна си, мила Родино” май Казанлък

ТД „Орлово гнездо” – гр. 

Казанлък
6 Среща на туристи ветерани ,,Пролет 22" 25 юни Пловдив ТД ,,Шипка" - гр. Пловдив

7 X-та среща на туристите ветерани ,,Варненска есен - 2022" - / 3 дни / 6 - 8 октомври Варна

ТД ,,Черноморски простори" - гр. 

Варна
8 ,,Кестенова вечер" - среща на туристи ветерани 1 - 2 ноември Петрич ТД ,,Калабак" - гр. Петрич

9 Песенен празник на туристическите хорове „Слава вам, будители” 29 октомври Пловдив

БТС, СТХБ, ТД „Шипка” – гр. 

Пловдив, БФТВ

10 Подготовка и издаване на книжка за Мадарското плато до декември София

БТС, ТД ,,Черноморски 

простори" - гр. Варна
11 Прояви, посветени на кръгли годишнини от туристическата летопис цялата година По места БТС,ТД

12 Ежемесечно издаване на вестник „Ехо” цялата година София БТС, Редакция на вестник „Ехо”

13

Издаване на карти, книжки, пътеводители на националните туристически 

движения цялата година София БТС, Издателска къща „Ехо”

14

Издаване на регионални пътеводители на движението „Опознай родния 

край” цялата година София

БТС, Издателска къща „Ехо” и 

Областните управи
15 Издаване на книги от поредицата „Нова туристическа библиотека” цялата година София БТС, Издателска къща „Ехо”
16 Издаване на рекламни материали за Информационния център цялата година София БТС, Издателска къща „Ехо”
17 Теглене на ежегодната томбола на вестник „Ехо” януари София Редакцията на вестник „Ехо”

1

II-ра среща на туристи от гр. Пехчево (РСМ) и ТД ,,Синаница 2000" на 

граничната брзда при Моравски връх (Ченгене кале 1879 мн.в) 4 - 5 юни

Малешевска 

планина ТД ,,Синаница 2000" - гр. Кресна

2

Планинарска среща с ТД от България, Македония, Сърбия, Босна и 

Херцеговина и др. посветена на Тракийския празник „Св. Атанас“ 29 - 30 януари

Етрополска 

Стара планина

ТД "ТСЕ Етрополе"- гр. 

Етрополе, Община Етрополе

3 Изкачване на връх Трем февруари Сърбия

ТД "Купена" - гр. Пещера, ПК 

"Ниш"

4 Поклонение на гроба на кан Аспарух в гр. Запорожие, Украйна  /6 дни/

април /или 

септември/ Украйна

БТС, ТД ,,Черноморски 

простори" - гр. Варна

цялата страна БТС, ТД
ХIІ. КУЛТУРНИ ПРОЯВИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА И ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ

ХІІI. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ



5 Изкачване на връх Езерен връх юни Албания ТД ,,Купена" - гр. Пещера

6

Поклонение на гроба на кан Кубрат -,,Кубрат събира потомците си" /8 

дни/ юни Украйна

БТС, ТД ,,Черноморски 

простори" - гр. Варна

7 Балканска туристическа среща 4-6 юни

Република 

Северна 

Македония

ТД ПЕС ,,Мусала“, ТД от 

балканските страни
8 Изкачване на върхове във френските Алпи юли френски Алпи ТД ,,Купена" - гр. Пещера

9

Традиционно изкачване връх Руен и тристранна среща на туристи от 

България, Сърбия и Република Северна Македония 3 юли

Осоговска 

планина ТД „Осогово” – гр. Кюстендил

10

Щафета ултрамаратон от планината Олимп (Гърция) до гр. Казанлък, 

посветена на празника на розата в гр. Казанлък юни

Гърция - 

България

ТД "Орлово гнездо" - гр. 

Казанлък

11 Младежка балканска туристическа среща 19 - 21 август Сърбия ТД ПЕС ,,Мусала“ - гр. Самоков
12 ХХI Международен поход ,,Балкан без граници" до връх Тумба 21 - 22 август Беласица БТС, ТД „Калабак” – гр. Петрич

13

53-та Конференция на Европейската асоциация за пешеходен туризъм 

(ЕRA)

29 септември - 

2 октомври

гр. Хелзингор, 

Дания

ERA - Европейска асоциация за 

пешеходен туризъм, Dansk 

Vandrelaug - Датска 

туристическа асоциация

14

Сбор на туристи от България, Сърбия и Република Северна Македония 

на 106-ата пирамида при с. Жеравино 2 октомври

с. Жеравино, 

Чудинска 

планина ТД „Осогово” - гр. Кюстендил

15

Участие в национални и международни проекти в областта на туризма и 

туристическите спортове с партньори от съседните държави цялата година

Сърбия, 

Румъния, 

Турция, 

Гърция, 

Македония БТС

1 Курс за планински водачи – зимен профил март в УЦ на БТС БТС

2

Обучение на хижари на хижи, предоставени от БТС за стопанисване и 

управление от ТД април По региони БТС
3 Обучение на активисти от ТД по маркировка на туристическите пътеки април По наредба БТС

4 Курсове и семинари по заявка на ТД, фирми и други

януари – 

декември

УЦ 

„Мальовица” БТС, ТД

5 Курс за планински водачи – летен профил юни

УЦ 

„Мальовица” БТС
6 Курс за инструктори ,,Аqua walking" юли По наредба БТС , ТД

7

Сбор на планинските водачи – опресняване на знанията и 

усъвършенстване на практическите умения ноември

Рила, УЦ 

„Мальовица” БТС
8 Курсове и семинари с учители – ръководители на ученически групи цялата година в УЦ на БТС БТС
9 Обучение на хижари, стопанисващи хижи на БТС и ТД цялата година в УЦ на БТС БТС и ТД

XІV. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

XV. МАРКИРОВКА



1

Опресняване на туристическа маркировка по европейски туристически 

маршрути: Е3, Е4, Е8 май – октомври

Стара планина, 

Витоша, 

Верила, Рила, 

Пирин, Родопи, 

Славянка

БТС, съвместно с националните 

и природните паркове

2

Маркиране на туристически маршрути в националните и природните 

паркове май – октомври

Стара планина, 

Витоша, 

Верила, Рила, 

Пирин, Родопи, 

Славянка, 

Беласица, 

Странджа, 

Българка, 

Шуменско 

плато БТС, ТД

3

Изработване на самостоятелни проекти и участие в такива за 

туристическа маркировка и туристическа инфраструктура – места за 

краткотраен отдих, чешми, беседки, мостове и др.

януари – 

декември

Витоша, 

Люлин, 

Странджа, 

Средна гора

БТС, съвместно с националните 

и природните паркове

4 Проучване, планиране и маркиране на нови туристически маршрути

януари – 

декември цялата страна

БТС и ТД, съвместно с 

националните и природните 

паркове

1 Такси за съоръжения за комуникация

януари – 

декември цялата страна БТС

2 Доставка и сервиз на съоръжения за комуникация

януари – 

декември цялата страна БТС

Приет и утвърден от УС на БТС  с Решение № 51-24 от 16.12.2021 г.

127 години организиран туризъм в България
159 години от рождението на Алеко Константинов
125 години от смъртта на Алеко Константинов

ХVI. КОМУНИКАЦИИ

ГОДИШНИНИ


