Приложение № 2 към
Регламент за провеждане на 71-ви НТП по пътя на Ботевата чета
„Козлодуй – Околчица“

Програма
за провеждане на
71-ви НТП по пътя на Ботевата чета “Козлодуй – Околчица“
27 май – 2 юни 2017 г.
Ден

Дата
27 май-2
юни

1

27 май
/събота/

2

28 май
/неделя/

Дейности

13.00 ч. – 16.00 ч.

Пристигане на походниците в гр.Козлодуй и построяване на бивак

17.00 ч. – 18.00 ч.

Техническа конференция с ръководителите на групите, пред бившия ресторант
„Радецки“ – Козлодуй с участието на Областния управител

18.30 ч. – 19.30 ч.

Вечеря

20.30 ч. – 22.00 ч.

Участие на походниците във възпоменателен митинг-заря

06.00 ч. – 06.30 ч.

Отговорник

Кмет на
Община
Козлодуй

Закуска

06.30 ч. – 07.00 ч. Екскурзоводски беседи - История и създаване на „Ботевата алея” и Беседа за
Националния музей-параход „Радецки” и началото на героичния саможертвен
поход на Ботевата чета
07.00 ч. – 08.00 ч. Преход до центъра на гр. Козлодуй

РИМ Враца

Кмет на
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08.00 ч. – 08.30 ч.

Среща на походниците с граждани в центъра на гр.Козлодуй

08.30 ч. – 09.30 ч.

Преход от гр. Козлодуй до м. Матеев геран

09.30 ч. – 10.00 ч.

Екскурзоводска беседа- м. Матеев геран

10.00 ч. – 12.30 ч.
11.00 ч.

Преход от м.Матеев геран – до Поповото ханче – Бутан
Почивка (подкрепителен пункт)

12.30 ч. – 13.00 ч.

Екскурзоводска беседа - Поповото ханче

13.00 ч. – 14.00 ч.
14.00 ч. – 14.30 ч.

Преход с. Бутан – с. Софрониево
Посрещане, обяд и програма в с.Софрониево

16.30 ч. – 17.00 ч.

Среща с ръководителите на групи / в бивака/

Община
Козлодуй
РИМ Враца

РИМ Враца
Кмет на
с.Софрониево

17.00 ч. – 18.30 ч.

Състезания по спортно-туристически игри
Тихомир
Тема: „Олимпийски игри“ (Волейбол, висок скок, баскетбол, Формула 1, стрелба с Опров
катапулти)
18.30 ч. – 19.30 ч. Вечеря
Кмет на
20.00 ч. – 21.30 ч. Програма в центъра на с.Софрониево
Община
Мизия
3
29 май
/понеделник/

06.00 ч. – 06.30 ч.

Закуска

07.00 ч. – 12.00 ч.

Преход с. Софрониево – с. Липница – с. Алтимир

09.30 ч. – 10.00 ч.

Подкрепителен пункт в парка на с.Липница /вода, безалкохолни напитки/

12.00 ч. – 13.00 ч.

Обяд /бивш склад на Държавен резерв/

Кмета на
Община Мизия
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4

30 май
/вторник/

13.00 ч. –14.30 ч.

Преход с. Алтимир - с. Добролево

14.30 ч. – 15.00 ч.

Тържество в с.Добролево / подкрепителен пункт /

15.00 ч. – 17.00 ч.

Пристигане в с. Борован

18.30 ч. – 19.30 ч.
20.00 ч. – 21.30 ч.
07.00 ч. – 07.30 ч.

Вечеря
Програма в центъра на с.Борован
Закуска

07.30 ч. – 11.00 ч.
11.00 ч. – 11.30 ч.

Преход с. Борован – до паметника на поп Сава Катрафилов
Програма на училището в с.Баница

13.00 ч. – 14.00 ч.

Обяд

Състезания по спортно-туристически игри
Тема: „Военизирани игри“ (Групов биатлон, Заразена зона, Сапьори, „Понтонен
мост“)
17.30 ч. – 18.30 ч. Среща с кмета на Община Враца в Читалището на с.Баница

Кмет на с.
Добролево
Кмет на
Община
Борован

Директорът на
училището в с.
Баница

17.00 ч. – 18.30 ч.

19.00 ч. – 20.00 ч.

Вечеря

20.30 ч. – 21.30 ч

Програма в центъра на с.Баница

Тихомир Опров
Кмет на
Община Враца
Кмет на
Община Враца
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31 май
/сряда/

06.00 ч. – 07.00 ч.
07.00 ч. – 08.30 ч.
08.30 ч. – 09.00 ч.
09.00 ч. – 12.00 ч.
12.00 ч. – 13.00 ч.
16.00 ч. – 17.30 ч.
18.00 ч. – 19.00 ч.
19.00 ч. – 22.00 ч.

6

1 юни
/четвъртък/

2 юни
/петък/
7

06.00 ч. – 07.00 ч.
07.00 ч. – 09.00 ч.
09.00 ч. – 09.30 ч.
09.30 ч. – 11.00 ч.
11.00 ч. – 11.30 ч.
11.30 ч. – 14.00 ч.
14.00 ч. – 14.30 ч.

14.30 ч. – 15.30 ч.
18.00 ч. – 19.00 ч.
20.00 ч. – 22.00 ч.
07.00 ч. – 08.00 ч.
08.30 ч. – 09.30 ч.
11.00 ч. – 12.00 ч.
12.00 ч. – 13.00 ч.
13.00 ч.

Закуска
Преход с. Баница – м. Милин камък
Екскурзоводска беседа - Беседа за първата кръвопролитна битка между Ботевата РИМ Враца
чета и турската войска, черкезите и башибозуците
Преход м. Милин камък – м. Речка
Обяд
Програма по групи в бивака
Вечеря
Кмет на
Изяви на групите, участници в похода, дискотека
Община Враца
Закуска
Преход м. Речка“ – м. Ботева поляна
Кратки екскурзоводски беседи - за м. Речка и м. Ботева поляна.
Преход м. Ботева поляна – к-с „Хъшовете“
Подкрепителен пункт - к-с „Хъшовете“
Преход от к-с „Хъшовете“ до м. Йолковица
Посещение на лобното място на Христо Ботев, екскурзоводска беседа
(последното сражение на Ботевата чета и гибелта на великия революционер и
поет Христо Ботев и кратка история за паметника на в. Околчица) и панихида от
Врачанската митрополия
Обяд
Вечеря
Изяви на групите, участници в похода / връх „Околчица“ /
Закуска
Закриване на похода от ръководителя и награждаване от БТС– София
Участие във всенародно поклонение на връх „Околчица“
Суха храна за походниците
Отпътуване на участниците

РИМ Враца

РИМ Враца
Врачанска
Митрополия
Ръководил на
похода

